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ÜNSÜZ 

İslam itikadiyat ı  içerisinde yer alan ru'yet meselei, 
Kelâm ilminin olduğu kadar, Tefsir ve Hadis ilimlerinin 
de ilgi çekici konular ından birini teşkil eder. Hadisçilerle 
kelâme ılar aras ında cereyan eden ş iddetli münakaş ları  
ve bu münaka ş alar ın neticesini ara ş t ırmaya koyuldu ğu-

muz zaman (Bkz. Hadisçilerle kelâmc ı lar aras ındaki mü-

nakaş alar, ilahiyat Fak. yay. 1969) ru'yet meselesini de 

ana hatlar ıyle gözden geçirmeyi ihmal etmemi ş , fakat 

korıumuzun bir gere ğ i olarak bu meselenin teferruatma 
inememi ş tik. Bu ara ş t ırmam ızda, o zamanki arzumuzu 

gerçekleş tirme imkan ını  bulduğumuza inan ıyoruz. 

Aslında ru'yet meselesi, Kur'an âyetlerinin ve Haz-

reti Peygamberden rivayet edilen sahih hadislerin de dela-

letiyle, Islami inanc ın bir cüz'ü olmak laz ım gelirken, baz ı  
itikadi mezheblerin, meseleye ayr ı  bir görü ş  aç ı sından bak-
maları , onun vechesini de ğ i ş tirmi ş , hatta bu mezhebler 

nazar ında ru'yet inanc ı , Islam d ışı  bir inanc hüviyeti bile 

kazanm ış t ır. 

Diğer itikadi meselelerde oldu ğu gibi, ru'yet meselesinde 

de, Islam toplumunun kar şı sına sert, ve sert oldu ğu kadar da 

baş arılı  bir şekilde dikilen mezheb, mutezile olmu ş tur. On-

ların akli ve felsefi ilimlerde sağ lad ıkları  üstün baş ar ı , iti-
kadi konular ı  akılla izah etmelerinde ve has ımlarına kar şı  
aynı  usulle cephe almalar ında sağ lad ıkları  baş arm ın sırrını  
teşkil eder. Maamafih, itikadi bir konuda, kesinliğ i sabit 
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olmu ş  nakli delillerin rağ mına, aklın isbat etti ğ i farklı  bir 

inanc ı  baş ar ı lı  bir netice sayman ın mümkin olup olmaya-

yacağı  da ayr ı  bir konudur ve bize öyle geliyorki, bunun 

münaka ş as ı  bile, her hangi bir fayda sa ğ lamaktan uzakt ır. 

Ru'yet meselesi, konunun derinli ğ ine inildiğ i zaman da 

anlaşı lacağı  vechile, Allah Ta'alân ın, K ıyamet Günü, O'na 

inananlar taraf ından görülece ğ i inancından ibarettir. Bu i-

nanç, Kur'an' Kerimde yer alan baz ı  ayetlerin ve Hazreti 

Peygamberden rivayet edilen baz ı  hadislerin delâletiyle vü-
cut bulmu ş , delillerin ş erh ve izah ıyle de vuzüh ve kat' ıyet 

kesbetmi ş tir. Bununla beraber, yukar ıda i ş aret ettiğ imiz 

mutezile, bu inanca kar şı  gelmiş  ve kendi z ıt görüş lerini 

aklî delillerle isbat etmeğe çalış mış lard ır. Buna göre kar-
şı mızda meselenin iki ayr ı  görünümü var demektir. Bir 

tarafta Kur'an ve hadisin isbat etti ğ i ru'yetin cevaz ı  inan-
cı ; diğer tarafta mutezilenin akli delillerle isbat ına çalış -
t ıklar ı  ru'yetin ademi cevaz ı  inanc ı . 

İş te biz bu ara ş t ırmamızda, Kur'an ve hadise daya-
nan delilleri, gerek ehli sunnet ve gerekse mutezile yönün-
den ele ald ık ve her iki gurubun, bunlar ın ş erh ve izahmda 
takip ettikleri metodu ve ula ş t ıklar ı  neticeyi münaka ş alı  
bir ş ekilde aç ıklamağ a çal ış t ık. Bu arada ve zaman zaman 
kendi görü ş  ve inançlar ım ı z ı  da aç ıklamaktan çekinmedik. 

Meselenin münaka ş as ına girerken, bilhassa belirtmek 

isteriz ki, Allah Ta'alan ın ru'yetinin cevaz ı  konusunda 
mevcut deliller ve bu deliller üzerinde ortaya ç ıkan mü-

nakaş alar hakk ında gerçeğe uygun toplu bir bilgi verebil-
mi ş  ve meselenin çözümlenmesinde yard ımcı  olabilmi ş sek 

kendimizi mutlu addedece ğ iz. 

Talat Koçyiğ it 
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KUR'AN VE HADİ STE 
RU'YET MESELESI 

1. Ru'yet nedir ? 

Ru'yet, baz ı  Kur'ân âyetlerinin ve Hazreti Peygam-

berden rivayet edilen baz ı  hadislerin delâletiyle, Allah 
Ta'alâmn K ıyamet günü mü'minler tarafından gözle gö-

rülmelidir Sunnet ehline mensup müfessir, muhaddis ve 
mütekellimler, mü'minlerin ah ırette Allah' ı  göreceklerini, 

ayet ve hadislerin zâhir manalarma dayanarak isbat et-
meğ e çalış mış lard ır. islam cemaat ında azınlığı  te şkil eden, 
önderliğ ini mutezilenin yapt ığı  havaric ve baz ı  mürcie 
fırkalar ı  ise, ayetlerin zâhir manalar ım tevil ederek ve 

fakat ru'yeti isbat eden hadislere hiç de ğer vermeksizin 

Allah Ta'alân ın görülemiyeceğ ini, görülmesinin, imkansız 
olduğunu ileri sürmü ş lerdir. Akaide taalluk eden diğ er 

baz ı  konularda olduğu gibi, ru'yet meselesin.de de z ıt gö-
rüşleri savunan guruplar arasmda, biribirlerini ithama 
kadar varan sert tart ış malar cereyan etmi ş tir. Fakat, 
gerek ru'yeti isbat eden ve Allah' ın Kıyamet Günü görü-
leceğ ini ileri süren ehli sunnet imamlar ının ve gerekse 
ru'yeti nefyeden ve Allah' ın görülemiyeceğ ini iddia eden 

kar şı  gurup imamlarmın, ru'yetin isbat ında ve nefyinde 

aynı  Kur'an âyetlerini delil olarak kullanmalar ı  konunun 
en ilgi çekici tarafını  te ş kil eder; yani, Kur'an.' Kerimde 
yer alan ru'yetle ilgili bir ayet, bir guruba göre ru'yetin 

vukubulaca ğı nı  isbat eden bir delil iken, ayn ı  ayet, kar şı  



gurubun nazar ında ru'yetin imkâns ı zlığı nı  ortaya koyan 
bir delil olmu ş tur. Bize göre bu nokta, ru'yet meselesinde, 

üzerinde ehemmiyetle durulmas ı  gereken bir husustur. 
Biz, ş imdilik ş u kadar ına i ş aret edelim ki, eğer ru'yetin 
imkâns ızlığ nu ileri süren mutezile ve di ğ er baz ı  mezheb-

lerin, islöm toplumu içerisinde sonradan türemi ş  olduk-
ları  gözönünde bulundurulursa, onlar ın ru'yet meselesinde 
sahip olduklar ı  görü şüp ve ileri sürdükleri iddian ın, is-

lâm'in bidayetinden beri müslüman cemaatin sahip ol 

duğu inancı  cerhetmek ve delillerini çürütmek gayesini 
güttüğünü ve bu i ş  yapılırken, iddialar ının isbatında, 
Kur'âni Kerimden kar şı  gurubun görü ş lerini isbat eden 
delillerden başka hiç bir delile sahip bulunmad ıklarını  
kabul etmek gerekir. Çünkü bir gurup, baz ı  delillere da-

yanarak bir görü ş ü isbat ederken, bir ba şka gurubun ayn ı  
görüş ün z ıddını  yine aynı  delillerle isbata çal ış ması  başka 

türlü izah edilemez. 

Gerek ru'yetin isbat ında ehli sunn.et imamlar ımn, 

ve gerekse nefyinde mutezile ve di ğ er baz ı  mezheb imam-

'amn Kur'âna dayanan delilleri ayn ı  olunca, önce bu 
delillere i ş aret etmek, sonra da her iki gurubun bu delil-

leri anlayış larındaki us ıll veya metodu ve bunun netice-
sinde ortaya ç ıkan z ıt görü ş leri münaka ş ah bir ş ekilde 
belirtmek daha faydal ı  olacaktır. Ru'yeti isbat eden ha-

disler ise, onun nefyine delâlet eden tek bir hadisin bile 

Hazreti Peygamberden rivayet edilmemi ş  olması  cihe-

tiyle, ehli sunnetin görü ş ünü takviye eden birer delil ola-

rak ayr ıca incelenecek ve kar şı  gurubun bu hadisler hak-

kındaki görüş leri, yine münaka ş alı  bir ş ekilde belirtilmeğ e 

çalışı lacaktır. 

2. Ru'yetin nefiy ve isbat ında başvurulan Kur'âni 
deliller 

a. Birinci delil 
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: J ı; . d.4)1 .»1 	Ju 	4.15- 	 1,3 

.7  1,1; . 	 4K»1Â :w i ) ı.; 	 L315 
il; j ıil 	. 	 j>. 	c 	 4.!) 

. 	J i ı  
"Müsa, tayin ettiğ imiz zaman için gelipte Rabb ı  
onunla konu ştuğu zaman, dedi ki: Rabbim, bana 

(kendini) göster, sana bakay ım. (Allah, ona ş öyle) 

dedi: Beni göremezsin; fakat ( ş u) dağ a bak; eğ er 

yerinde durursa beni göreceksin. Rabb ı  dağda tecelli 

edince, onu unufak etti; Mûsâ da bayg ın. düş tü. Ken-

dine geldiğ i zaman, ş öyle dedi: Ya Rabbi, seni tenzih 

ederim, sana tövbe ederim. Ben mü'minlerin. ilkiyim" 1 . 

Zikrettiğ imiz bu ayet, çe ş itli yönlerden, ehli sunnet 

imamlarına göre Allah Ta'alann ı  ahırette görülece ğ ine 

delâlet eder. Mutezile imamlar ı  ise, ayn ı  ayeti ru'yetin 

nefyi için bir delil olarak ileri sürmü ş lerdir. 

b. İkinci delil 

..Y° )La f 

"Gözler O'nu idrak etmez; fakat O, bütün gözleri 

idrak eder"2. 

Mezkür ayette geçen "idrak" kelimesinin taraflarca 

farkl ı  tefsir edilmesi neticesinde meydana gelen de ğ iş ik 

manâlar, ayeti, hem ehli sunnet imamlar ının ru'yetin is-

batında, hem de mutezile imamlar ının ru'yetin nefyinde 

başvurmalar ı  gereken bir delil olarak ortaya koymu ş tur. 

e. Üçüncü delil 

1;1; 	L511 s1...1.; ıt.y.  

"O gün yüzler vard ır, Rablar ına bak ıp parıldıyan"3. 

1. Acı-af süresi 7, 143. 
2. Encam süresi 6, 103. 
3. Klyame süresi 75, 22-23. 
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Bir evvelki âyet gibi, bu da, ehli sunnet imamlarm ın 

ru'yetin isbatmda istinad ettikleri delillerUin birisidir. 

Ancak Mutezile, âyette zikri geçen baz ı  harf ve kelimeleri 
değ iş ik manâda tevil etmek suretiyle âyetin, ru'yete de-
lâletini nefyetmeğe çal ış mış lar, fakat ru'yeti nefyeden 
bir delil olarak kullarımamış lard ı r. 

d. Dördüncü delil 

I 

" İyi davrananlar için Cennet ve nimetleri ve (bir de) 
ziyade vard ır4. 

Ayetteki "ziyöde" kelimesinin manâs ı  üzerinde or-

taya ç ıkan ihtilâf, ru'yet meselesinde de farkl ı  görüş lerin 
ortaya ç ıkmasına sebep olmu ş tur. Ş u kadar ki, ehli sunnet 
imamları , "ziyade" kelimesinin tefsiri hakk ında Hazreti 
Peygamberden nakledilen bir hadise dayanarak, âyeti, 
ru'yetin isbat ında bir delil olarak kullanm ış larken, mu-
tezile imamlar ı , Hazreti Peygamberin kelimeyle ilgili 

tefsirine itibar etmiyerek âyetin ru'yete delâletini nefiy 
ve ekili sunnetin görü ş lerini cerhetmekle yetinmi şler, fakat 

ru'yetin nefyine delil olarak ileri sürmemi ş lerdir. 

e. Be ş inci delil 

rr. 	r.t:1 Yı.S" 

"Hayır, onlar o gün muhakkak ki Rablarmdan mal ı-
e ılb kalırlar"5 . 

Kâfirler hakk ında nâzil olan bu âyet, ehli sunnet 

imamları  tarafından ru'yetin isbat ı  için bir delil olarak 

zikredilmi ş  ; mutezile ise, âyette zikri geçen "mal ıciib" 

kelimesini di ğ erlerinden farkl ı  bir ş ekilde tefsir etmek 

suretiyle, âyetin ru'yete delâletini nefyetmi ş lerdir. 

4. Yünus süresi 10, 26. 
5. Mu Eiffifirt süresi 83, 15. 
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Kur'an Kerimden naklen zikretti ğ imiz bu ayetler, 

her birisi hakk ında kısaca verdiğ imiz notlardan da anla-

şı ldığı  vechile, ehli sunnet imamlar ının ru'yeti isbat et-

mek ve Allah Ta'alân ın ahırette görülmesinin mümkin 

olduğunu ortaya koymak için ileri sürdükleri delillerdir. 

Mutezile ise, bu ayetlerden ilk ikisini, aksi görü ş ü savun-

mak için delil olarak kullanm ış lar, diğ erlerini, ehli sunnet 

görüş ünün isbat ında delil olarak kullan ılamıyacağı  ge-

rekçesiyle tahlil ve tenkide tabi tutmu ş lardır. ileride, 

üzerinde daha geni ş  bir ş ekilde duraca ğı mız gibi, mute-

zilenin, K ıyamet Günü ru'yetin vukubulaca ğı na delâlet 

eden had ısleri de reddettikleri dü ş ünülürse, görü ş lerini 

isbat ve teyid edecek nakli deliller yönünden ehli sunnete 

nazaran bir hayli zay ıf kald ıklar ı  neticesine varmamak 

mümkin. değ ildir. Bununla beraber onlar ın, nakilden zi-

yade akla, ve nakli delilden ziyade akli delile de ğ er ver-

dikleri gözönünde bulundurulursa, görü ş lerinin isbat ında 

Kur'ân,a dayanan delillere sâhip olup olmamalarm ın, 

netice üzerinde mühim bir tesir yapm ıyacağmı  kabul et-

mek • gerekir. Hattâ ş unu da kaydetmek mümkindir ki, 

Kur'an' Kerim, bütün âyetleriyle ru'yeti isbat eden bir 

mana ile gelmi ş  olsayd ı  bile, mutezile akaidine ayk ırı  düş -

tüğü cihetle, her bir ayetin tefsir veya tevil ile bu akaidi 

destekler bir mana kazanmas ı  mümkin olurdu. Çünkü 
Allah'ın Kıyamet Günü görülmesi mutezilenin tevhid 

inanc ına aykırı  idi. Bu konuyu daha iyi anlamak için, 
kısa da olsa, mutezile ve onlar ın tevhid inançlar ı  hakkında 

biraz durmak laz ımd ır. 

3. Mutezile ve tevhid 

Bilindiğ i gibi mutezile, Hicri birinci asr ın sonlarına 
doğru "murteldbu'l-kebire" (büyük günah sâhibi) olan 

kiş ilerin, iman-küfür ikilisi içindeki yeriyle ilgili müna-

kaş alar ın yoğunluk kazandığı  bir sırada, el-Hasanu'l- 
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Ba ş ri'nin talebelerinden olan Va şı l İbn (Ata' (80-131) 
nın "menzile beyne menzileteyn" görü ş ü ile hocas ından 

ayrılması  üzerine te ş ekkül etmi ş  bir mezhebtir 6. Abbasiler 

devrinde terceme faaliyetine verilen h ızla felsefi bilgilerin 

geni ş  çapta artmas ı  ve fikir hareketlerinin yo ğunluk ka-
zanması , mutezilenin geli şmesinde rol oynıyan baş lıca 
âmil sayıhr. Halifelerin de deste ğ ini kazanan ve bilhassa 

el-Me'mân devrinde (198-218) devletin resmi mezhebi 

olarak kabul edilen mutezile görü şü, İ slam akaidine taal-

luk eden usullerin akli ve felsefi delillerin ışığı  ve tesiri 

alt ında izahı  esas ına dayanm ış , bu ise, "akıl ve nakli teâ-

ruz ettiğ i zaman akıl takdim olunur" formülü ile ş öhret 

6. Dördüncü Halife 'Ali İ bn. Ebi Talib'in., kendisine 
bey'at etmiyen ve 'Osman' ın katillerinin cezalan-
dırılmas ında ı srar eden Mucaviye ile Şı ffin mev-
kiinde yaptığı  sava ş  ve bu sava şı n "hakem" usii-
lü ile neticelenmesinden sonra (Ali ordusunda 
ortaya ç ıkan "hurâc" hareketi tarihte me şhur-
dur. Tahkimi kabul etti ğ i için (Ali'ye kar şı  ayak-
lanan ve "havaric" ad ını  alan büyük bir gurup, 
hem hatal ı  idaresinden dolay ı  'Osman'', hem hila-
feti gasbettiğ inden. dolay ı  Mu(aviye'yi, hem de 
tahkimi kabul etmek suretiyle hakk ı  olan hila-
feti Mu(aviye'ye kapt ırdığı ndan dolayı  (Alryi 
büyük günah i ş lemekle suçlamış  ve bunlarm kâfir 
olduklar ını  ileri sürmüşlerdir. Ne var ki, büyük 
günah iş leyen (murtekibul-kebire) kimselere ka-
fir denilip denilmiyece ğ i, müslümanlar aras ında 
gittikçe ş iddetlenen münaka ş alara sebep olmu ş -
tur. İş te, el-Hasanu'l-Ba şri meclisine de s ıçrayan 
bu münaka ş alar, talebelerinden Va şı l İbn (Ata-
nın, büyük günah sahibi kimseyi iman ile küfür 
aras ındaki bir mevkide kabul ederek hocas ına 
muhalefetle onun meclisinden itizal etmesine se-
bep olmu ş tur. Va şı l İbn 'Ata' el-Hasartu'l-Ba ş ri-
den ayr ıldıktan sonra ayr ı  bir ilim halkas ı  vüdida 
getirmiş tir ki, bu, mutezilenin nüvesirıi teşkil 
eder. 
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kazanan bir prensibin ortaya ç ıkmasına vesile olmu ş tur7 . 

Ileride, ru'yetle ilgili delillerin münaka ş ası  yap ılırken bu 

prensibin, meselenin mutezile yönünden verilen izahmda 

ne derece rol oynad ığı  aç ıkça görülecektir. 

7. Mutezile nazar ında âyetlerin, veya daha umumi 
bir ifade ile naklin, akla ayk ır ı  düş mesi, yahut 
akıl ile nakli aras ında teâruz vukubulmas ı  halin-
de aklın takdim ve tercih edilmesi keyfiyeti, "ak ıl 
ile nakil teâruz etti ğ i zaman, akl ın takdimi gere-
kir" ş eklinde bir prensibin formüle edilmesine 
yol açmış t ır. İbnu'l-Cevziyye bu konu ile ilgili 
olarak ş u bilgiyi verir:"... Mutezile der ki: Ak ıl 
ve nakil teâruz ederse, akl ın takdimi gerekir; 
çünkü teâruz halinde, ne aralar ında telif mümkin 
olur, ne de her ikisini birden ibtal etmek. Nakil 
takdim olunamaz, zira ak ıl naklin asl ı d ır; eğ er 
nakil takdim olunursa, onun asl ı  olan akıl bat ıl 
olur; ak ıl bât ıl olunca naklin de butlan ı  gerekir 
ki, netice itibariyle hem ak ıl, hem de nakil bat ıl 
olmuş  olur. Bu itibarla akl ın takdim edilmesi 
prensibi ortaya ç ıkar." (Bkz. Eş -Ş cıvCı cı lcu'l-mur-
sele, s. 84). Mutezile, i ş te bu prensibe dayanarak 
akı llar ına ayk ır ı  düş en bütün âyetleri tevil, hadis-
leri ise, tevil zahmetine katlanmaks ı zın red et-
mi ş lerdir. Fakat Ihnu'l-Cevziyye'nin aç ıklad ığı na 
göre bu prensip asl ında yanl ış  vazedilmi ş tir ve 
doğ rusu ş öyle olmak lâz ım gelir: iki sem% (nakli), 
yahut iki akl ı , yahutta biri akli di ğeri nakli iki 
delil teâruz ederse, bu delillerin her ikisi de ya 
kat'idir, ya zarinidir; yahutta biri kafi di ğ eri 
zannidir. E ğer her ikisi de kafi ise, aralar ında 
teâruz bulunmas ına imkan yoktur; çünkü kat'i 
olan delil, medlillünün de kat'î olmas ını  gerek-
tirir. Anlay ış tan mütevellid bir teâruz görülürse 
aralar ının telif edilmesi lâz ım gelir. Ak ıl sahibi hiç 
kimsenin bunda ş üphesi yoktur. E ğ er iki delilden 
biri kat'i diğeri zanni ise, ister akli olsun ister 
nakli olsun, kat'i olan delil takdim olunur. Her 
ikisi de zaruri ise, aralar ından biri tercih edilir ve 
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İ mamlar ı  aras ında teferruata taalluk eden mesele-

lerde baz ı  görü ş  ayr ılıklar' olsa bile, mutezilenin genellikle 

üzerinde ittifak ettikleri be ş  us ıll vard ır ki, ileri gelenlerin-

den el-Hayyât'm da belirtti ğ i gibis, bu beş  aslı  kabul et-

miyen kimse itizal ismine Lay ık olamaz. Bu as ıllar, sıras ı y-

le tevhid, va`d ve va`id, menzile beyne menzileteyn 

ve emr bil-ma`rfil nehy (anil'l-munkerdir 9. Biz burada, 

konuyla ilgili olmas ı  bakımından yalnız "tevhid" aslı  
üzerinde k ısaca durmakla iktifa edece ğ iz. Esasen bu as ıl-
lar, kelâm kitaplar ında yeterince aç ıklanmış tır. 

Tevhid, mutezile mezhebinin en mühim ve en kuv-

vetli as ıllar ından birini te şkil eder. Her ne kadar bütün 
müslümanlar "la ilâhe illallah" sözü üzerinde ittifak et-

miş  olmalar ı  dolay ı sıyle "tevhid ehli"nden say ıhrlarsa da, 

mutezile, bu konuya ayr ı  bir ehemmiyet atfetmi ş  ve onun 

ş erh ve tefsirinde son derece itina göstermi ş lerdir. Mute-

zile imamlarmdan en-Nazz'am'm ölüm dö ş eğ inde "yâ 

Rabbi, sen herkesten daha iyi bilirsin ki, ben tevhidinin 

nusretinde kusur etmedim. E ğer latif bir mezhebe itikad 

etmi ş  isem, s ırf tevhidine sar ılmak için itikad ettim. Tev-

hide muhalif ne varsa ben ondan beriyim. Onun için gü-

nahlarımı  affet; ölüm sekerat ım ı  kolayla ş t ır" 10  diyerek 

tercih edilen takdim edilmi ş  olur. Fakat akli ve 
nakli iki delil aras ında teâruz isbat ettikten sonra, 
mutlaka akli olanın takdim edilmesi gerektiğ ini 
ileri sürmek hatad ır ve bundaki fesad malâm ve 
vaz ıht ır. 

Bu taksime göre, e ğer kat'i olan delil akli ise, 
takdim akli olan içindir; fakat akli oldu ğu için 
değ il, kat'i oldu ğu içindir. O halde, akli olan de-
lilin s ırf akli olduğu için takdimi, yahut nakli olan 
delilin s ırf nakli olduğu için terki hatad ır (ayn ı  
yer). 

8 . 	Bkz. 	 s. 126. 
9. Aynı  yer. 

10. Aynı  eser, s. 41-42. 
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duâ etmesi, mutezilenin tevhide ne derece ehemmiyet 

verdiklerini gösterir. Zaten bu ihtimam dolay ı sıyledir ki, 
İslam toplumu içerisinde yaln ız kendilerinin "tevhid 
ehli" olduklar ını  iddia etmi ş lerdirn. 

Mutezileyi tevhid üzerinde durma ğa ve ona ayr ı  bir 

itina göstermeğe sevkeden çe ş itli sebepler vard ır. Her 

ş eyden önce Kur'an' Kerim, zâhiri tecsime delâlet eden 
baz ı  ayetlerle Allah Ta'ala için "Allah' ın eli onların elleri 

üzerindedir" 12  demek suretiyle "el" isbat etmi ş , yahut 

zâhiri cihete delâlet eden baz ı  âyetleriyle "O'nun cAr ş  
üzerinde istivâ ettiğ ini" 13  veya "semada bulundu ğunu" 14 

 belirtmiş ; fakat "hiç bir ş ey O'nun misli gibi değ ildir" 15  

demek suretiyle de, O'nu her türlü noksan s ıfatlardan 
tenzih etmi ş tir. 

Hazreti Peygamber devrinden beri müslümanlar da 
tenzihe inan ıyorlar ve Islam' ın bir tevhid ve tenzih dini 
olduğunu kabul ediyorlard ı . Ancak te şbih ve tecsime 
delâlet eden ayetler bahis konusu oldu ğu zaman, bu ayet-
lerin zahirine de inanman ın gerekti ğ ini ileri sürüyorlar; 

fakat bu :ayetlerin ş erh ve izah ına, yahut mutezile deyi-
miyle teviline gerek görmüyorlard ı ; çünkü onlara göre 
bir ayetin tevili, Allah' ın sözü de ğ il, tevili yapan kimse-

nin sözünden ibaret olurdu. Keza tevil neticesinde elde 
edilen manânın., Allah Ta'alân ın âyetle kasdetti ğ i manaya 
uygun olduğunu ileri sürmek de mümkirı  değ ildi. Nitekim 
ehli sunnet imamlar ından nakledilen haberler bu görü ş ü 
teyid etmektedirler. Mesela Ahmed İbn Han.bel, bu konu-
ya ışı k tutacak bir ş ekilde ş öyle demi ş tir: "Allah Ta'ala, 

11. Bkz. ayn ı  eser, s. 13-14. 
12. Feth sûresi 48, 10. 
13 • 	Acraf süresi 7, 54. 
14. Mulk sûresi 67, 16. 
15. Ş iira sûresi 42, 11. 
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bizzat kendisinin, Kur'ânda kendisini ve peygamberinin 

O'nu vasfetti ğ i sıfatlardan ba şka s ı fatlarla tavsif oluna-

maz. Bu hususta Kur'an ve hadisin d ışı na çıkılmaz. Biz 

şunu biliriz ki, Allah Ta'alân ın bu s ıfatlarla tavsifi hakt ır; 
bunda gerçe ğe aykır ı  bir husus yoktur ve manas ı , Allah 

Ta'alanın, sözleriyle murad ettiğ i mana olarak bilinir. 

Bununla beraber, O'nun esmâ ve s ıfatlar ıyle birlikte zik-

redilen mukaddes nefsi ve fiilleri bak ımından hiç bir ben-

zeri yoktur. Biz inan ır ız ki, O'nun hakikaten bir zat ı , ha-

kikaten filleri vard ır; keza hakikaten s ıfatları  vardır; 
fakat ne zat ında, ne s ıfatlar ında ve ne de fiillerinde hiç 

bir ş ey O'nun misli gibi de ğ ildir. O, noksanl ık ve hudil-

su gerektiren her şeyden münezzehtir; kemale müste-

hakt ır" 16  . 

Malik İbn Enes, Allah Ta'alân ın "'Ar§ üzerine istiva 

ettiğ ini" bildiren ayeti hat ırlatarak istivanm keyfiyeti 

hakkında sual soran bir ş ahsa "istiva mechul, keyf makul 

değ ildir; buna inanmak vâcib, sual sormak da bidatt ır" 

demi ş 17 , eş - Ş afi`i ise, "benim üzerinde bulundu ğum, Suf-

yan, Malik ve diğ er hadisçilerin de üzerinde bulunduklar ı -

nı  gördüğüm sunnet hakk ındaki söz, Allah'tan ba şka ilah 

olmadığı na, Muhammed'in O'nun elçisi oldu ğuna, Allah' ın 
semada (Ars üzerinde bulundu ğuna, mahlukatma diledi ğ i 

şekilde yaklaş acağı na ve istediğ i şekilde dünya semas ına 

ineceğ ine ş ehadetle ikrardan ibarettir" 18  görü ş ünü ileri 

sürmü ş tür. 

Görüldüğü gibi, bu görüş lerde de Allah'm tevifidi 

ikrar edilmi ş  ve tenzihine itina gösterilmi ş tir; ancak bu 

16. Ibn Teymiye, RisCı letu'I-klamaviyye (1VIecnrac 
atu'r-resa>il içinde), I. 428. 

17. El-BeyhakT., el-Esma' ve' ş -şıftı t,s. 408-409. 
18 . 	Ez-Zehebi, Kitübu-l-culuv, (el-Menar içinde) XVII, 

661-662. 
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tenzih, Allah' ın, kendisini tavsif ettiğ i sıfatlarm ikrar ı  
ile birlikte olmu ş , bu s ıfatlar ın reddi cihetine gidilmemiş -

tir; çünkü bu s ıfatlar, Allah' ın, kendisi için isbat etti ğ i 

sıfatlardan ba şkası  değ ildir ve kul için bunlar ı  ikrar etmek-

ten ba şka bir ç ıkış  yolu yoktur. 

Mutezile ise, yukar ıda bir kaçmı  misal olarak zikret-

tiğ imiz ehli sunnet imamlar ından daha farklı  bir yolu 

takip etmi şler, onlardan daha cüretli bir görüş le tenzih 

ayetlerini ş erh ve tahlil ederek, Allah Ta'âlâ için "yed" 

(el), "vech" (yüz) ve <Ar ş  üzerinde istiva isbat eden ayet-

beri ve benzerlerini, tefsirine büyük ehemmiyet verdikleri 

tenzih ayetlerin° muvafık bir ş ekilde izah etme ğe çalış -

mış lardır. Onlara göre, islam dini tevhid ve tenzih dini-

dir; bütün müslümanlar bunun üzerinde ittifak etmi ş ler-

dir; o halde Allah için el, yüz, istivâ, fev1F, taht vs. isbat 

eden ve zahiri tenzihe ayk ırı  düş en âyetleri, ona muvafık 

gelecek ş ekilde tevil etmek laz ımdır. Müte ş abih olan bu 

ayetlerin marı âsnıı  anlamaksı zın onlara inanmak kafi 

gelmez; çünkü ak ıl, kuru imanla tatmin olmaz. İş te, mu-

tezile bu görüş ten hareketle ve Allah' ı  mahlükata has 

noksan s ıfatlardan tenzih etmek maksad ıyle ş öyle demiş -

lerdir: 

"Allah birdir; hiç bir ş ey O'nun misli gibi değ ildir. 

Cisim değ ildir; ariz değ ildir; cüsse, suret, et, kan, ş ahıs 

değ ildir. Cevher, araz de ğ ildir. Rengi, tad ı , kokusu, do-

kunulacak yeri yoktur. Harareti, so ğukluğu, yaşhğı , ku-

ruluğu, uzunluğu, geniş liğ i, derinliğ i yoktur. Birle ş mesi 

ayrılması , hareketi sükûnu yoktur. Ba'z ı  cüz'ü, cevarih 

veya azas ı  yoktur. Yönü, sa ğı , solu, önü, arkas ı , üstü, 

altı  yoktur. Hiç bir mekan O'nu ihata etmez. Üzerine 

zaman cereyan etmez. Bir yerde uzleti, hulülü caiz olmaz. 

Mahliıkatm hudüslar ına delâlet eden s ıfatlardan her hangi 

biriyle tavsif olunmaz. Nihayetle, mesal ıa ile, çeş itli yön- 
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lere gidi ş le tavsif olunmaz. Do ğurtucu de ğ ildir; do ğ mu ş  
da değ ildir. Hiç bir kudret O'nu ihata etmez. Hiç bir örtü 

O'nu ku ş atmaz. Hiç bir his O'nu idrak etmez. İnsanlarla 

kıyas edilmez; hangi yönden olursa olsun hiç bir mal ılii-
ka benzemez. Üzerine âfât cereyan etmez. Hakkmda ha-

t ıra gelen her ş ey, veya tasavvur olunan her zan O'na 

benzemez. Ezelden beri, muhdes olan her şeyin evveli, 

sâb ıkı  ve mukaddemidir. Mahlükattan önce mevcuttur. 

Ezelden beri Alim, Kaadir ve Hayydir; ebede kadar da 
böyledir. Gözler O'nu görmez; ebsar O'nu idrak etmez. 

Vehimler O'nu ihata etmez. Kulakla i ş itilmez. Bir " ş ey" 

dir, fakat e şya gibi değ ildir. Alim, Kaadir ve Hayydir; 

fakat ya ş ayan ve kaadir olan âlimler gibi de ğ ildir. Yalnı z 

başı na kadimdir O'ndan ba ş ka kadim yoktur. In ş a ettiğ i 

şeyin inş as ında ve halk ettiğ i ş eyin halkında yard ımcı sı  
yoktur. Mahlükat ı  geçmi ş  bir örneğ e göre halketmemi ş -

tir. Bir ş eyin halkı , bir ba şka ş eyin halk ından O'na daha 

kolay veya daha güç gelmez. O'na fayda veya zarar gel-

mesi, ne ş e ve lezzetin, eza ve elemin vâs ıl olmas ı  câiz değ il- 

dir" 19 . 

Görüldüğü gibi mutezile, selbi s ıfatlar ın delâletiyle 

tenzihi, felsefi bir görü ş le tahlil, ve tevhidi akl ın kabul 

edebileceğ i bir biçimde izah etmeğ e çalış mış lard ır. Yukar ı -

da el-Egarrden naklen verdi ğ imiz görüş leri, onlar ın, 

"leyse ke-mislihi ş ey'un" (hiç bir ş ey O'nun misli gibi 

değ ildir) âyetinin20  en derin ve en vâz ıh tefsirlerinden iba-

rettir. Bu görü ş e ve bu neticeye ula ş t ıktan sonra, art ık 

mutezilenin, Kur'ân ı  Kerimde gelen ve zâhiri, sâhip ol-

dukları  bu görü ş  ve düşünü ş e aykırı  düş en her âyeti tevil 

etmekten ve ona kendi görü ş  ve düş iinüş lerine uygun 

manâlar bulmaktan ba ş ka yapacak i ş  kalmamış t ır. Ni- 

	

19 . 	El-E ş cari, Malcdlettu'l- Islömiyyin, I. 148. 

	

20. 	Ş iirâ süresi 42, 11. 
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tekim "Yahudiler, Allah' ın eli sıkı d ır, dediler. Bu dedik-

lerinden dolay ı  elleri bağ lan.s ın ve lânete uğ rasınlar. Hal-

buki O'nun iki eli de aç ıkt ır ve nas ı l dilerse infak eder" 21 

 âyetinde geçen "elin bağ lı  veya s ık ı  olmasını" cimrilikle, 

"açık" olmas ını  da cömertlikle tevil etmi ş ler ve bunlara 

delâlet eden kelimelerin, Allah' ın cömertliğ ini isbat, cim-
riliğ ini  nefyetmek maksad ıyle mecazi manâda 

kullanıldığı nı  söylemi ş lerdir 22 . 

21. Mâ'ide süresi 5, 64. 
22. Bkz. Ez-Zemab ş eri, el-Ke şş (if 'an lialeVilci't-ten-

zil (Mışı r 1318), 424-5. 
Kitâbu't-tevlıld'de"li mâ 4alaktu biye-

di" baş l ık olarak koydu ğu bâb içerisinde 
"yed"ile ilgili dört hadis zikretmi ş tir. Bu bâbm ş er-
hinde İbn Hacer, İbn. Battül'a atfen ş u açıklama-
yı  yapmış tır: Allah' ın iki elinden bahseden bu â-
yet, O'nun iki zât s ıfatına delâlet eder. Yoksa 
müş ebbihenin dediğ i gibi bunlar, iki uzuv olmad ığı  
gibi, muatt ı ladan cehmiyyenin iddialar ını  ve kelime-
yi "kudret" manâs ında tevil edenlerin görü ş lerini 
de reddetme ğ e kâfidir. Zira Allah' ın tek bir kud-
reti olduğunu ileri süren müsbiteye kar şı  cehmiy-
ye, O'nun zât ından kâdir olduğunu söyliyerek 
kudretini nefyetmi ş lerdir. Fakat âyet, "yed" in 
kudret manâs ında olmad ığı na delâlet etmektedir. 
Çünkü bu hitapla Adem'in iblise üstünlüğ ü göste-
rilmi ş  ve bu sebeple Adem hakk ında "onu bizzat 
kendi elimle yaratt ım" denilmi ş tir. Eğ er "yed", 
kudret manâmıda olsayd ı  Adem'le İblis'in aynı  
kudretle yarat ılmalar ı  bakımından aralar ında 
hiç bir fark olmamak gerekirdi. Keza Iblis, ken-
disine niçin sesde etmedi ğ i sorulduğu zaman "ara-
mı zda ne fark var ki; onu topraktan, beni de 
ate ş ten y-aratt ın" dediğ i gibi "beni kudretinle 
yaratt ın; onu da kudretinle yaratt ı ')." derdi (Fet-
bu'l-bdri" bi şerla'l-Bulı ttri (Mı s ır 1319), XIII. 
305). Bu aç ıklama, "yed" kelimesinin, mutezile 
tarafından "kudret" manâsmda da tevil edildi ğ ini 
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Allah Ta'âlân ın <Ar§ üzerinde istivâsm ı  ise, O'nun 

hükümranlığı ndan kinaye olmakla izah etmi şler, yahut 

"istivA" kelimesine "istilâ" manâs ı  vermi ş lerdir23. 

"Vech" (yüz) ve "ayn." (göz) gibi kelimelerin kulla-
nılışı nı  da aynı  ölçülerle tevil ederek, meselâ, "vechu'llah" 

ibaresinde geçen "vech"i, "Allah'm zât ı" manâsmda al-
miş iar24, "ayn" (göz) kelimesini de "ilim" manâsmda te-
vil etmi ş lerdir. 

Allah Ta'alân ın her hangi bir cihette bulunmas ını  
O'ndan nefyetmek için, meselâ, "fevklarmda olan Rab-

larından korkarlar" 25  meâlindeki Ayette geçen "fevk" ke-

limesini, ya "korkarlar" fiiline talik ederek "Allah' ın, 

fevklarmdart (üzerlerinden) kendilerine azab göndermesin-

den korkarlar" manâsmda; ya da "fevls." kelimesini "Rab" 

ba talik ederek "ali ve kâhir olan Rablarn ıdan korkarlar" 
manâsmda tevil etmi ş lerdir26. 

Mutezile, tenzih maksad ıyle bulduklar ı  bu metodu, 

cihete, âzâya ve te şbihe delâlet eden ve zâhiri tevl ıklin 

aslına ayk ırı  düş en bütün âyetlere tatbik etmi ş ler ve yu-

karıda zikretti ğ imiz bir kaç misalde de görüldü ğü gibi, 

bu âyetleri prensiplerine uygun dü şecek ş ekilde tevil et-
miş lerdir. 

Ciheti nefyetmi ş lerdir; çünkü cihetin isbat ı  mekân. 
(yer) nı  isbatını  gerektirir; mekân ın, isbatı  ise, cismiyye-

tin isbatma yol açar. O halde zâhiri cihete varan her Ayeti 
tevil etmek lâz ımdır ki, neticesi cismiyyetin, isbatma var- 

göstermektedir. Bu hususta bkz. el-E ş cArI, MakA-
/At, 1. 208. 

23. Ez-Zemab ş eri, el-Ke şş cIf, II. 238. Keza bkz. el-
Escari", MaVildt, I. 150, 201. 

24. MalsCilcit, I. 208. 
25. Nabi süresi 16, 50. 
26. Ez-Zemab ş eri, el-Ke şş af, II. 166. 
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masın. "Yed" (el), "vech" (yüz) ve "ayrı" (göz) gibi cis-

miyyete delâlet eden bütün ayetlerde de durum ayn ıdır: 
Allah Ta'ala cisim değ ildir; çünkü her cisim, uzunluk, 
geniş lik, cihet vs. gibi bir çok ârâza muhtac oldu ğu için 

muhdestir; halbuki Allah muhdes de ğ ildir, kadimdir. 

Allah Ta'âladan cismiyyetin nefyi, cihetin nefyini 

gerektirdi ğ ine göre, cihetin nefyi de, O'nun gözle görül-

mesinin nefyini gerektirir; zira görülen her ş ey, gören 
için, belirli bir cihettedir. Allah Ta'âlâ için cihet olmad ı-
ğı na göre, O'nun ru'yeti de bahis konusu olamaz. 

İş te, mutezile ve onlar ın tevlild akidesiyle ilgili ola-

rak vermeğe çalış tığı mız bu kısa bilgi, bu mezhep taraf-

tarlarliun., Allah' ın ru'yetini, her ş eyden önce nas ıl akli 

ve felsefi delillerle nefyetmeğe çal ış tıklarını  göstermeğ e 

kâfi gelecektir. Bu sebepledir ki, yukar ıda, "mutezile ve 

tevhid" konusuna girmeden önce bir hususa dikkati çekmi ş  
ve " şunu da kaydetmek mümkindir ki, Kur'âm Kerim, 

bütün âyetleriyle ru'yeti isbat eden bir mana ile gelmi ş  
olsaydı  bile, mutezile akaidine ayk ırı  dü ş tüğ ü cihetle, 

her bir ayetin, tefsir veya tevil suretiyle bu akaidi destek-

ler bir manâ kazanmas ı  mümkin olurdu" demi ş tik. Fil-

hakika mutezile, akli yolla ula ş tığı  bu neticeyi, Kur'ân ı  
Kerimden ald ıkları  iki nakli delille ve fakat her iki delili 

de tevil etmek suretiyle, teyid ve takviye etme ğ e çalış mış -

lard ır. Bu deliller, ru'yetin isbat hususunda ehli sunnet 

imamlaruun da delilleri" olmas ı  bakımından dikkata ş ayan 

bir münakaş a konusu olarak, üzerlerinde durulmas ı  gere-

kir. 

4. Delillerin münaka ş ası  

Birinci delil: 

"Musa' tayin etti ğ imiz zaman için gelipte Rabb ı  
onunla konu ş tuğu zaman, dedi ki: Rabbim, bana 
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(kendini) göster, sana bakay ım. (Allah ona ş öyle) 

dedi: Beni göremiyeceksin; fakat ş u dağ a bak; e ğ er 

yerinde durursa beni görürsün. Rabb ı  dağda tecelli 

edince, onu unufak etti; Müsâ da bayg ın düş tü. Ken-

dine geldiğ i zaman ş öyle dedi: Yâ Rabbi, seni tenzil ı  
ederim, sana tövbe ederim. Ben mü'minlerin ilki-
yim,,  27 .  

Yazmal ı -1 başı nda da metniyle birlikte zikretti ğ imiz 

bu âyet, ehli sunnet imamlarm ın ru'yetin isbat ında ol-

duğu kadar, mutezile imamlarm ın da onun nefyinde baş -

vurduklar ı  ve biribirine tamamiyle z ıt olan görüş leri is-

bat etmek için ileri sürdükleri delillerden birisidir. Keza 

âyet, ehli sünnete göre çe ş itli yönlerden Allah' ın görül-

mesinin mümkin ve câiz oldu ğuna delâlet etti ğ i gibi, mu-

tezileye göre de çe ş itli yönlerden Allah' ın görülmesinin 

imküns ızlığ ma delâlet eder. 

Ehli sunnete göre, âyetterı  anlaşı lan mana, Milsâ 

(a.s.) n ın ru'yet iste ğ inde bulunmas ı dır; bir ba şka ifade 

ile Müsâ Rabbim görmek istedi ğ ini kendisine aç ık 

bir dille söylemi ş  ve "Rabbim, bana (kendini) göster, 

sana bakay ım" demi ş tir. Bu istek, O'nun görülmesinin 

mümkin olduğuna delâlet eder. E ğ er bu mümkin olmasay-

dı , Müsâ (a.s.), mümkin olm ıyan ve Allah Ta'âlâ üzerine 

câiz bulunm ıyan bir ş eyi istemek durumuna dü ş müş  olur-

du ki, bu, bir peygamber için dü ş ürülmesi doğ ru olmıyan 

bir davran ış tır. Bununla beraber, Müsâ (a.s.) n ın, Allah 

Ta'âlây ı  görmek istemesi, iki ihtimal içinde mütalââ edi-
lebilir. Birincisi, Allah' ın görülmesinin imküns ız olduğu-

nu bilmediğ i için böyle bir istekte bulunmu ş  olmasıdır ki, 

bu ihtimal, Müsâ (a.s.)n ın Allah' ın bir peygamberi olmas ı  
ve tevhicl konusunda câhil olmas ının imküns ız bulunmas ı  
dolayı sıyle son derece zay ıf bir ihtimaldir ve Müsâ (a.s.) 

27. 	Acrüf süresi 7, 143. 
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hakkında düş ünülmesi mümkin değ ildir. Zira mutezile 

ve onların tevhiel görü ş ü ile ilgili bahsimizde de açıkla-

dığı mız gibi, nas ıl onlar akl ı  delillere istinaden Allah' ın 

görülemiyeceğ i ve görülmesinin mümkin olmad ığı  neti-

cesine varabilmi ş lerse, Müsü (a.s.)n ın da bir peygamber 

olarak bitarik ıl evlâ ayn ı  neticeye varmas ı  tabiidir ve böy-

le bir neticeye vard ıktan sonra, mümkin olm ıyan bir ş eyi 

Allah'tan istemesi de dü ş ünülemez. Bin.âanaleyh bu mü-

talâa, bize, birinci ihtimalin yani Milsü (a.s.)n ın, Allah'ın 

görülüp görülemiyece ğ ini bilmeden böyle bir istekte bu-

lunmuş  olabileceğ i ihtimalinin vârid bulunmad ığı nı  gös-
terir. 

Mrı sü (a.s.)n ın ru'yet talebinde bulunmas ı  hakkında 

akla gelebilecek ikinci ihtimal, birinci ihtimalin aksi olan 

düşüncedir ki, bu, 111fisü (a.s.)n ın ru'yetin mümkin olup 

olmadığı nı  bilerek malilm istekte bulunmas ıdır. Görül-

düğü gibi bu ihtimal de, kendi içerisinde iki ayr ı  ihtimali 

taşı maktad ır. Birincisi, ru'yetin mümkin olmad ığı nı  bil-

diğ i halde ru'yet talebinde bulunmas ıd ır. Bir peygamber 

hakkında böyle bir ihtimalin dü şünülmesi mümkin değ il-

dir; çünkü ,Kur'ân ı  Kerimde, Allah' ın kanunlarma ayk ırı  
isteklerde bulunan baz ı  peygamberlerin Allah Ta'âlâ ta-

rafından nas ıl itâba maruz b ırak ıldıklar ını  gösteren apa-

çık misaller vard ır. Bunlardan biri, Nüh (a.s.)un, tufan 

günü oğ lunun kafir olarak bo ğulup ölmesi üzerine "Rab-

bim, oğ lum benim âilemdendi. Do ğ rusu senin va'din hak-

tır. Sen, hükmedenlerin en iyi hükmedenisin" demi ş , Rab-

bı  da ona, "ey Nüh, o senin âilenden say ılmaz; çünkü kö-

tü bir i ş  i ş lemi ş tir. Öyle ise, bilmedi ğ in ş eyi benden iste-

me. Sana öğüt veriyorum: Câhillerden olma" 28  karşı lığı nı  
vermi ş tir. 

Adem (a.s.)in e ş iyle birlikte, yakla ş maları  yasaklanan 

ağ acın meyvesini yemeleri üzerine vârid olan ıtâb âyeti 

28. 	Hüd süresi 11, 42, 45, 46. 
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de böyledir ve ş öyle denilmi ş tir• "Bunun üzerine ikisi de 

o ağ ac ın meyvesinden yediler de ay ıp yerleri görünüverdi. 

Cennet yapraklar ıyle örtünmeğ e koyuldular. Adem Rab-

bına baş  kaldırd ı  ve yolunu ş a şı rdı . Rabbı  yine de onu 

seçip tövbesini kabul etti ve ona do ğru yolu gösterdi" 29. 

Zikrettiğ imiz bu iki misal, bazen peygamberlerin ha-

talı  davran ış lar ı  dolayı sıyle nas ıl itâba maruz kald ıklar ını  
göstermeğ e yeterlidir. Oysa ki Masa (a.s.), ru'yetle ilgili 

isteğ inden dolay ı  böyle bir 'taba u ğ ramamış , hiç olmazsa 

kendisine NO (a.s.) a söylendiğ i gibi "böyle bir ş eyi ben-

den isteme. Sana öğüt veriyorum: Câhillerden olma" de-

nilmemi ş tir. Bundan anla şı lıyor ki Masa (a.s.), Allah' ın 

görülmesinin mümkin olmad ığı nı  değ il, fakat aksine bu-

nun mümkin ve Allah üzerine caiz oldu ğunu bilerek ve 

buna inanarak ru'yet talebinde bulunmu ş tur39. 

Allah Ta'ala, Masa (a.s.) y ı , biraz önce zikretti ğ imiz 

iki misalde görüldüğü gibi mezk tır isteğ inden dolayı  suç-

lamamış , buna kar şı lık, "beni göremiyeceksin; fakat, şu 

dağa bak; eğ er yerinde durursa beni görürsiin" demi ş tir. 
Bu ifade de, ru'yetin vukuu için ikinci bir delil niteli ğ i 

taşı r. Her ne kadar Allah Ta'ala, Masa (a.s.)nm ru'yet 

isteğ ine kar şı  "beni göremiyeceksin" demi ş se de, müteâ-

kıb ibarede ru'yetin vukuunu, vukuu mümkin olan bir 

i ş e talik etmi ş  ve "eğer dağ  yerinde durursa beni görecek-

sin" demi ş tir. Da ğı n yerinde durmas ı  mümkin olan bir 

i ş tir ve nitekim Allah Ta'alarun da ğda tecelli etmesinden 

önce yerinde duruyordu. Binâanaleyh ru'yetin imkans ız 

olmıyan bir ş eye muallak olmas ı , ru'yetin de imkans ı z 

bir ş ey olmad ığı na delâlet eder. Ne var ki Allah Ta'ala 

dağda tecelli edince, dağ  paramparça olmu ş , bir başka 

	

29. 	Taha süresi 20, 121-122 

	

30 . 	Bkz. er-Razi, et-Tefsfru'l-kebir (Matb..A.mire 1308), 
IV. 420. 
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ifadeyle yerinde durmam ış tır. Bu şu demektir ki, Allah 

Ta'alayı  bu geçici dünyada görmek mümkin de ğ ildir ve 

esasen O'nun "beni göremiyeceksin" sözü de buna dela-

let eder. Fakat mü'minlerin ah ırette O'nu görecekleri da-

ha başka kesin delillerle Kur'an.' Kerimde ortaya konul-

muş tur. Mesela bir ayette, mü'minlerin K ıyamet Günün-

deki hallerinden hahsedilirken "o gün yüzler vard ır, Rab-

larma bak ıp par ıldayan" 31 , denilmiş , kâfirlerin bahis ko-

nusu edildiğ i bir başka ayette ise "onlar ın o gün muhak-

kak Rablar ından mahcilb kalacaklar ı"32  beyan edilmi ş tir. 
Kur'an âyetlerinin biribirlerini tefsir ettikleri gözönünde 

bulundurulursa, zikretti ğ imiz bu iki ayetin., Müsa (a.s.) 

ile ilgili ayette "beni göremiyeceksin; fakat da ğ a bak, 

yerinde durursa beni görürsün" meâlinde gelen ibarenin 

ne ifade ettiğ i daha kolay anla şı lmış  olacaktır33 . 

Allah Ta'alân ın görülmesinin mümkin olduğuna de-

Jilet eden diğer bir husus, Masa (a.s.)n ın ru'yet iste ğ ine 

karşı  verilen cevap ş eklidir. Filhakika Masa (a.s.), "Rab-

bim, bana (kendini) göster, sana bakay ım" demiş tir. Bu 

isteğ in bir ba şka ş ekilde ve kısaca ifadesi "seni göreyim" 

olmak gerekir. Allah Ta'ala bu iste ğ e kar şı  görülmesini 

dağm istikrar ına muallak bırakarak "beni göremiyecek-

sin" demiş , fakat görülmesinin imkans ız olmas ı  halinde, 

mezkılr isteğe kar şı  verilmesi gereken cevab ı  vermemi ş - 

31 . K ıyame sûresi 75, 22-23. 
32. 	Mutaffifin süresi 83, 15. 
33 . Yukar ıda zikrolunan ilk iki ayetten birincisi mü-

minlerle, ikincisi ise kafirlerle ilgilidir ve bu ayet-
lerde, onlar ın K ıyamet Günü Kar şı laş maları  mu-
kadder olan durumdan bahsedilmektedir. }ler üç 
ayet beraberce mütalaa edilecek olursa, mü'min-
lerin K ıyamet Günü Rablar ını  görecekleri, fakat 
kafirlerin bundan mahrum kalacaklar ı  anla şı lır. 
Ancak bu görme iş i dünyada mümkin olmasa bile 
alurette gerçekle ş ecektir. 
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tir. E ğer gerçekten Allah Ta'ilân ın görülmesi mümkin 
olmasayd ı , Miisö (a.s.)n ın "seni göreyim" iste ğ ine kar şı  
verilmesi gereken bu cevab "ben görünmem" olurdu. 
Nitekim elinde bir ta ş  tutan kimseye, birisi, " şu ta şı  ver de 
yiyeyim" dese buna kar şı  verilmesi beklenen cevap "bu 
ta ş  yenmez" cevab ı d ır. Hiç kimse mezkiır isteğe kar şı  
"bu ta şı  yeme" demez. Bunun gibi, "seni göreyim" iste-
ğ inin kar şı lığı  da "ben görünmem" ş eklinde olur, fakat 
"beni görmiyeceksin fakat da ğ a bak, yerinde durursa 
görürsün" denilmezdi. Böyle denildi ğ ine ve görülmesi 
dağı n istikrar ına talik edildi ğ ine göre, verilen cevab ı  "bu 
halinle, veya bu dünyevi yarat ılışı nla beni göremezsin. 
Nitekim ş u dağ a bak; o bile azametine ra ğ men beni gör-
me fiiline tahammül edemez, takat getiremez" manös ında 
anlamak gerekir. Ve filhakika Allah da ğda tecelli etti ğ i 
zaman, da ğ  paramparça olmu ş tur34. 

Allah' ın dağda tecellisi, Miisö (a.s.) ile Rabb ı  aras ın-
daki muhavereden ç ıkart ılan neticeye göre, da ğm Allahi 
görmesi demektir. Çünki Müsö (a.s.), Rabb ına "seni gö-
reyim" demi ş . Rabb ı  ise ona "beni göremezsin; fakat 
dağa bak; o yerinde durursa - yani beni görme ğ e taham-
mül edebilirse - sen de beni göreceksin" cevab ını  vermiş -
tir. "Rabb ı  dağda tecelli edince -yani da ğ  O'nu görünce-
paramparça olmu ş tur"35. Bu aç ıklamadan da anla şı lıyor 

34. 	Er-Rözi, Tefsir, IV. 421. 
35 . Her ne kadar da ğı n cans ı z bir madde oldu ğu ve bir 

ş eyi görmesinin mümkin bulunmad ığı  düş ünülebilir-
se de, Kur'ân ı  Kerimde bu türlü cans ız maddelere 
Allah Ta'âlânın hitabetti ğ ini gösteren pek çok âyet 
bulmak mümkindir. Mesalâ "ey da ğ lar ve ku ş lar, 
Dâvnd tesbih ettikçe siz de onu tekrarlay ın..." 
(Sebe )  süresi 34, 10), "yere, suyunu çek, gö ğ e de, 
ey gök sen de tut, denildi" (Höd süresi 11, 44) 
meâlinde gelen âyetler, Allah Ta'âlân ın, bu gibi 
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ki, Allah Ta'âlâ görülebilecek olan bir varl ıkt ır ve O'nun 

görülebilir olmas ıyle, dağı n veya Mfisa. (a.s.)n ın O'nu gö-

rememesi veya görme ğe takat getirememesi aras ında el-

bette fark vard ır. Mühim olan O'nun görülebilir olmas ı -

dır. Görme fiili gözle gerçekle ş tiğ ine göre, bu geçici dün-

yada gözün görülebilir bir ş eyi görememesi, o ş eyin görül-

mez cinsten oldu ğuna değ il, fakat gözün onu görme kud-

retinin noksanl ığı na delâlet eder. Göz, asl ında bir âlettir; 

gözlük, dürbin ve buna benzer bir tak ım aletlerin ke ş fe-

dilmiş  olmasıyle, göz dediğ imiz aletin kudreti biraz daha 

artm ış  ve önceden görülemez dedi ğ imiz ş eylerin bir ço ğu 

bunlar vasıtas ıyle görülebilir olmu ş tur. Milyonlarca kilo-

metre mesafedeki bir y ıldı zın bugün müş ahede edilebil-

mesi yahut bir damla kapda bulunan milyonlarca hay-

vancığ m görülebilmesi, baz ı  ş artlarm tahakkuk etmesine 

ve onlarm görülmesine engel te şkil eden baz ı  haillerin kalk-

mas ına bağ lı  olduğuna göre, dünyadan elbette çok farkl ı  
olan âhırette, insan ın, mevcud olduğundan ş üphe etme-

diğ i Rabbim görmesi, ora ile ilgili ş artlar ın tahakkuku 
ve engellerin kalmas ıyle niçin mümkin olmas ın? Oysa ki 

bir şeyin görülebilmesi için akla gelen ilk ş art, onun mev-

cud olmas ıdır. Görülmesi imkans ız olan ş ey ise yaln ızca 

"madöm" dur. Allah Ta'âlâ "mevcöd" oldu ğuna göre, 

şu anda tasavvur etmekten âciz bulundu ğ umuz ş artlar ın 
tahakkuku ile O'nun görülmesi mümkin. olacakt ır. 

Netice itibariyle, üzerinde durmu ş  olduğumuz ayet, 

ehli sunnete göre, Allah Ta'âlân ın görülmesinin mümkin 

olduğunu gösteren aç ık bir delildir. Her ne kadar M ılsâ 

(a.s.) ya "beni göremiyeceksin" denilmi ş se de, bu, görme 
i ş inin o an için nefyedildi ğ ine delâlet eder. Ayette O'nun 

cans ız maddelerde hayat ve ak ıl yarattığı nı  gös-
terir. Bu bak ımdan dağı n Allah Ta'alayı  görmesi 
aklen mümkin olan bir ş eydir. 
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Kıyamet günü de görülmesinin nefyedildi ğ ini gösteren hiç 
bir delâlet yoktur36 . 

Mutezile imamlarmın, mezkar ayeti ru'yetin imkan-
sı zlığı na, yani Allah Ta'alânın gözle görülmesinin müm-
kin olmad ığı na delil göstermelerine gelince, tevhidle ilgili 
görüş lerini aç ıklamağ a çalışı rken de belirtti ğ imiz gibi, 

onlar ın nazar ında aslolan ak ıld ır; nakil ise, aklı  teyid et-
tiğ i müddetçe muteber say ı lır. Fakat naklin zâhiri, akla 

ayk ır ı  dü ş erse, bu takdirde nakli, akl ın kabul etti ğ i mana 

ile tevil etmek gerekir. Mutezile, bu prensipten hareket-

le, ohh sunnetin ru'yetin isbat ında delil olarak kulland ık-

ları  Masa (a.s.) âyetini aksi görü ş ün isbat ında veya ru'-
yetin nefyinde kullanm ış lard ır; ancak, biraz önce i ş aret 
ettiğ imiz prensipleri dolay ı s ıyle, bazen uzak say ılabilecek 
tevillere gitmi ş ler; bazen de farkl ı  tevillerin ortaya ç ık-

mas ı  dolayı sıyle, bizzat kendi imamlar ı  aras ında, âyetin 
mai:tasma taalluk eden görü ş  ayr ı lıkları  belirmiş tir. 

Mutezileye göre, Milsa (a.s.) k ıssas ındaki "Rabbim, 

bana (kendini) göster" sözü ile Allah Ta'alart ın bu isteğ e 

"beni göremiyeceksin, fakat da ğ a bak, e ğ er yerinde durur-

sa beni görürsün" cevab ı , O'nun görülemiyece ğ ine bir 

delil teş kil eder. Allah Ta'ala bu âyetle Masa (a.s.)n ın ken-
disini görmesini nefyetmi ş ; ru'yetin vukuunu da ğı n istik-
rar ına talik, sonra da da ğı  paramparça etmek suretiyle 

bu nefyi tekid etmi ştir. Bununla şunu göstermiş tir ki, 

36. Her ne kadar mutezileye göre ayette geçen 
(len) harfi istikbale muzaf nefyin tekidi manas ında 
kullanılmış  ise de, ehli sunnete göre bu harf, hak-
kında sual vaki olan ş eyin nefyini tekid içindir. 
Sual, hemen o anda ru'yetin tahsili için vaki ol-
muş tur ve jli" 	sözü de bu talebin o anda 
nefyedilmesinden ibarettir; fakat harfin daimi 
bir nefiy ifade etti ğ i ileri sürülemez. (er-Razi, 
Tefsir, IV. 422). 
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Müsa (a.s.)n ın O'nu görmesi, Araplar aras ında me şhur 

olan "tebqd" yolu ile ve vukuu mümkin olm ıyan bir şeye 

tahin dolayıs ıyle vukubulmıyacakt ır37 . 

Araplar aras ında meşhur olan ve bir ş eyin vukuunu, 

vukuu mümkin olm ıyan bir şeye talik etmek suretiyle o 

şeyin de vukubulm ıyacağmı  gösterme i şine, Kur'an' Ke-

rimden başka misaller de vermek mümkindir: "Do ğ rusu, 

âyetlerimizi yalan say ıp onlara kar şı  büyüklük taslayan-

lara gö ğün kap ıları  açılmaz. Deve iğnenin deliğ inden geç-

medikçe Cennete de giremezler. Suçlular ı  böyle cezalan-

dırırız"38. Bu ayet meâlinden anla şı ldığ ma göre, âyetleri 

yalan sayıp büyüklük taslayanlar ın Cennete girmeleri, nas ıl 
devenin iğne deliğ inden geçmesine muallak k ılınmış  ise, 

Müsa (a.s.)n ın Rabbim görmesi de, ayn ı  ş ekilde, dağı n 

istikrarma talik edilmi ş tir Keza, âyetleri yalanlayanlar ın 

Cennete girmeleri, devenin i ğne deliğ inden geçmesi gibi 

nas ıl imkans ız bir i ş  ise, Masa (a.s.)n ın Rabb ını  görmesi 

de, dağı n yerinde durmas ı  gibi imkans ız bir iş tir39 . 

Burada, şuna hemen i ş aret etmek gerekir ki, her iki 

ayette yap ılan taliklar aras ında, ilk anda göze çarpan 
belirli bir fark vard ır. Zira devenin iğne deliğ inden geç-

mesi, her ne kadar vukuu mümkin olm ıyan bir i ş  ise de, 

dağı n yerinde kalmas ı , vukuu mümkin olm ıyan bir iş  değ il- 

37 . Bkz. 	̀Abdu'l-Cabbûr, el-Muğni fi 
t-tevbid ve'l-cadl (Mı sır?), IV. 161. 

38. Acrûf sûresi 7, 40. 
39. Bkz. 	<Abdu'l-Cabbar, el-Muğni, IV. 162. 

Bir ş eyin vukuunu vukuu mümkin olm ıyan bir 
baş ka ş eye talik ile nefyetme keyfiyetine, bizim 
halk dilinde de rastlan ır ve mesela "bal ık kavağ a 
ç ıktığı  zaman bu i ş i yapacağı m" denir ve balığı n 
kavağ a ç ıkmas ı  hiç bir zaman mümkin olmad ığı  
cihetle, i ş in de hiç yap ılmıyacağı  ifade edilmek 
istenir. 
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dir. Nitekim ru'yet iste ğ inden önce yerinde duruyordu ve 

ru'yet iste ğ inden sonra Allah Ta'alân ın tecelli etmesi üze-

rine parçalanm ış t ı . Binaanaleyh bu parçalanma i ş inin, 

ru'yet iste ğ inin vukubulduğu zamana hâs bir durum oldu-

ğunu dü ş ünmeğ e engel te şkil edecek hiç bir delâlet ayette 

mevcut değ ildir40 . 

Me şhur mutezile imamlar ı  Ebu'l-Huzeyl el-`Allaf ve 

Ebii `Ali el-Cubba'i ye göre "Rabbim, bana (kendini) gös-

ter; sana bakay ım" mealincleki ayet, gözle görme iste ğ ine 

delâlet etmez. 1V1iisa (a.s.), bu sözü ile, "bana, ah ırette za-

hir olan ayet ve i ş aretler gibi öyle şeyler göster ki, bunlar 

zâhir oldu ğu zaman zarurî olarak seni bileyim" demek 

istemi ş tir. Nitekim K ıyamet Günü görülecek olan bu a-

yet ve i ş aretlere Kur'ân ı  Kerimde yer verilmi ş  ve mesela 

"gök, o gün, erimi ş  maden gibi olur; dağ lar da at ılmış  pa-

muğ a döner"41 , "K ıyamet Günü, her emzikli kad ın emzir-

diğ ini unutur; her hamile kad ın çocuğunu düş ürür. Insan-

lar ı  sarho ş  gibi görürsün; halbuki sarho ş  değ illerdir42  de- 

	

40 . 	Ebu'l-Hasan el-E ş carrye göre, Allah Ta'ala, ru- 
yetin uzak ve imkans ız bir i ş  olduğunu beyan et-
mek isteseydi, sözü, vukuu imkans ız olan bir ş e-
ye bağ lar, da ğı n yerinde kalmas ı  gibi vukuu müm-
kin olan bir ş eye bağ lamazd ı ; çünki dağı  yerinde 
tutmak Allah Ta'ala için mümkin olan bir i ş tir; 
bu ise, O'nun görülür oldu ğuna delâlet eder. Ni-
tekim ş iire el-Hansa ) , harb halinde bulunduğ u 
kimse ile bar ış mamak için sözü vukuu imkans ı z 
olan bir ş eye ta'lik etmi ş  ve "zift karas ı , beyaza 
dönüş medikçe harbetti ğ im kimselerle bar ış mam" 
demi ş tir. Allah Ta'ala Araplara kendi dilleriyle 
hitap etmi ş tir. Ru'yeti, vukku caiz ve mümkin 
olan bir ş eye ta'lik ettiğ i zaman, O'nun gözle gö-
rülmesinin mümkin olduğu anla şı lır bkz. el-PıĞ ne 
(Ilaydarabad 1367 /1948), s. 12-13. 

	

41. 	Me (aric süresi 70, 8-9. 

	

42 . 	Hacc süresi 22, 2. 
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nilmiş tir. İş te Müsa (a.s.)n ın görmek istedi ğ i ş ey, bunlara 

benzeyen alâmetlerdir. Yoksa onun, Allah üzerine câiz 

olmadığı m bildiğ i halde ru'yet talebinde bulunmas ı  doğ ru 

değ ildir; fakat Masa (a.s.)n ın ru'yetin caiz olup olmad ı  
ğı nı  bilmediğ i ileri sürülürse, bu takdirde Allah ve O'nun 
tevhidi hakk ında cahil olduğu kabul edilmiş  olur ki, bu da, 

bir peygamber için caiz olm ıyan bir haldir. 

Müsa (a.s.)unı  bir tak ı m alâmetlerin zuhuru ile Rab-

bim bilmek istemesine, bu istek üzerine da ğı n parçalan-
ması  da delâlet eder. Bu bak ımdan, ayetten maksat ru'-

yet değ ildir ve ru'yetle ilgili bir delil olarak kullan ılamaz43 . 

43 	El-E.azi (Abdull-Cabbar, el-Muğ ni, IV. 162-163. 
Baz ı  mutezile imamlarm ın mezkür ayeti° ilgili 
bu  tevili, ayetin diğer baz ı  mutezile imamlar ı  
nazar ında ru'yetin nefyi için delil olma vasf ını  
ortadan kald ı rması  bak ımından dikkata sayan-
dır. Bu görüş , âyeti delil olarak ileri süren di ğ er 
mutezile tarafından elbette ho ş  kar şı lanmıyacak 
ve itiraza u ğ rayacakt ır. Nitekim el-Kaii (Abdul-
Cabbar, "ru'yet" kelimesi "nazar" kelimesiyle 
birle ş ir ve ,..11 (ila) harfi ile teaddi ederse, bununla 
gözle görmek manasm ın kasdolunduğunu söyli-
yerek şeyhlerinin görü ş ünü çürütmeğe çalış mış -
tır (ayni yer). 
Mezkar ayeti, ru'yetin isbat ında delil olarak kul-
lanan ehli sunnete göre de bu tevil muhtelif yön-
lerden gerçe ğe uygun değ ildir: 

a. Eğ er Masa (a.s.) Rabb ından, baz ı  ayet 
ve i şaretlerle zaruri bilgi istemi ş  olsaydı , mezkür 
ayetin man.as ı 	JI 	Ty.1 J1 olur, sonra- 
da merül ve muzafın hazfedilmi ş  olması  gere-
kirdi. Ancak ayetin siyak ı  bunun batıl olduğuna 
delâlet eder. Çünkü ayetin siyak ında 	.)1;1 
‘315 J1; — — j. 1,11 gibi ibareler 
vard ır; bütün bunlar ın muzafın hazfine hamledil-
mesi doğ ru değ ildir. 

b. Allah Ta'ala, Müsa (a.s.) ya asa ), beyaz 
el, tufan gibi çe ş itli ayetler göstermi ş tir. Bütün 
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Ebü `Ali el-Cubbâ'i ve oğ lu Ebü Haş im el-Cubbül 

gibi bazı  mutezile imamlarma göre, Müsâ (a.s.), ru'yeti 

kendisi için de ğ il kevmi için istemi ş tir. Çünkü kavmi, 

onu durmadan s ıkış tırıyor ve "yâ Müsâ, Allah' ı  apaç ık 

görmedikçe sana inanm ıyacağı z" 44  yahut "bize Allah' ı  
apaçık göster" 45  diyorlard ı . Bunun üzerine 1V1üsâ (a.s.), 

kavminden yetmi ş  ki ş i seçmiş  ve va'dolunan vakitte da ğa 

gelerek önce Rabb ı  ile konu ş muş , sonra da kavminin ar-

zusuna tercüman olarak Rabbim görmek istemi ş tir. Bera-

berinde bulunan yetmi ş  ki ş i, onun Rabb ıyle konu ş masını  
i ş itiyorlard ı  ve eğer Rabb ı  ona kendisini göstermi ş  olsay-
d ı , diğ erleri de onunla birlikte Allah' ı  göreceklerdi. Fakat 

bilindiğ i gibi, Allah 	ru'yetini dağı n istikrar ına ta- 

lîk 	sonra da da ğda tecelli edince, da ğ  parça parça 

olmu ş  ve onlar da O'nu görememi ş lerdir. Bundan da an- 

laşı lır ki, Allah Ta'âlân ın görülmesi mümkin değ ildir46. 

bunlardan sonra, Müsâ (a.s.)n ın yeni bir ayet is-
temesi münikin de ğ ildir. 

c. Müsâ (a.s.), Allah Ta'âlâ ile vas ıtas ız ko-
nuş muş tur. Bu konu ş ma esnas ında onun "bana 
açık bir ayet göster ki senin mevcud ve malüm 
olduğuna delâlet etsin" demesi bir peygambere 
yakış acak bir şey değ ildir. Bütün bunlar, mute-
zilenin mezkür âyetle ilgili tevillerinin bat ıl ve 
fâsid olduğunu aç ıkça gösterir (bkz. er-Rüzi, Tef-
sir, IV. 421). 

44. Bakara süresi 2, 55. 
45. Nisa' süresi 4, 153. 	• 
46. <Abdu'l-Cabbar, el-Muğni, IV. 164; ez- 

Zemalış ari, el-Ke şş iif, I. 506. El-KüZVnin aç ıkla-
dığı na göre bu görü ş , Ebü `Ali el-CubbâTnin bir 
başka görü ş üdür (bkz. ayn ı  eser. IV. 218). Di ğ er 
görüş ü, bundan evvel zikretti ğ imiz teville ilgili 
idi ve bununla, mezkür ayetin ru'yete delâleti 
nefyediliyordu. Ehli sunnet ulemas ı , mutezilenin 
bu görü ş üne de itiraz etmi ş  ve eğ er Müsâ (a.s.), ru-
yet isteğ ini kavmi adına yapmış  olsayd ı  "Rabbim, 
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Netice itibariyle mutezile, mezkür âyete istinaden, 

ru'yetin dünya ve ahırette mümkin olmadığı  görüş ünü 
isbat etmeğ e çalış mış lardır. Ancak ayetin ş erh ve izahmda 

veya tevilinde, dört k ı sımda mütalaa edilebilecek farkl ı  
görüş lere sâhip olmu şlar ve her görü ş üp sahipleri, diğ er-

lerine kar şı  o görüşü müdafaa etmi ş lerdir. Bu görüş leri 

ş öyle özetlemek mümkindir: 

1. Bir kısmı , Masa (a.s.)n ın, ru'yetin Allah ilierine 

caiz olduğunu bilmeksizin bu istekte bulunduğunu söyle-
mişlerdir. Çünki ru'yetin imkans ızlığı m bilmek sema'a 

veya nakli delile mütevakkıftır. Onun bilmemesi tevhidi 

bilmediğ ine delalet etmez. Bu görü ş , sunnet ehli tarafın-

dan, mutezilenin akli delillerle ru'yetin imkans ızlığı nı  
bilip de Peygamber olan Masa (a.s.)nm bilmemesinin, ona 

bir iftira olduğu gerekçesiyle reddedilmi ş tir. 

2. Mutezilenin bir k ısmı , Masa (a.s.) ıtın, kavıni adma 
ru'yet isteğ inde bulunduğunu, bu isteğ in reddedilmesiyle 

de ru'yetin imkans ız olduğunun anla şı ldığı n ı  ileri sürmüş - 

kendini onlara göster, sana baks ınlar" der, Rabb ı -
da bu iste ğe kar şı  "onlar beni göremiyecekler" 
cevab ını  verirdi. Hatta ru'yeti yine de imkans ı z 
olsaydı , Masa (a.s.), böyle bir iste ğ e kesinlikle 
mani olurdu. Nitekim kavmi "denizi geçtikten 
sonra puta tapan bir ba ş ka kavme rastlad ıkları  
zaman, ey Masa, onlar ın tanr ılar ı  gibi bize de bir 
tanrı  yap, demiş ler, Masa da onlara, do ğ rusu siz 
cahil bir kavimsiniz" diyerek onlar ın bu isteklerini 
reddetmi ş ti" (bkz. Acraf sûresi 7, 138). E ğ er Allah-
ın görülmesi bu derece imkans ız bir i ş  olsayd ı , 
Masa (a.s.), kavminin bu iste ğ ini de reddederdi. 
Yahut hiç olmazsa kavmini, Allah' ın görülmesi-
nin mümkin olmad ığı na kesin delillerle ikna eder-
di (er-Razi, Tefsir, IV. 422; Eba klayyan, et-Tef-
siru'l-kebir (el-Balıru'l-muhit) Mışı r 1328, IV. 
383. 
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lerdir. Bunlara göre, Miisa (a.s.)n ın, ru'yetin imkans ı z 

olduğunu bilmemesi düş ünülemez. Sunnet ekili ise, bu 

görüş e de itiraz etmi ş  ve "Milsa (a.s.)n ın, kavmini imkan-

s ız olan bir ş eyi istemekten vazgeçirmesi, hiç olmazsa bu 

isteğ i onlara atfederek belirtmesi gerekirdi" demi ş lerdir. 

3. Baz ı  mutezile, mezkiir ayetin ru'yete delâlet et-
mediğ ini, fakat 1VIiisa (a.s.)nm, Allah' ın marifetine müteal-

lık ve K ıyamet Gününe has aç ık alâmetler istedi ğ ini ileri 

sürmü ş lerdir. Ehli sunnet ulemas ı  ise, bu tevilin, ayetin 

siyakındaki bütün muzaflar ı  hazfetme ğe yol açaca ğı nı  
ileri sürerek bu görü ş ü reddetmi ş lerdir. 

4. Baz ı  mutezile imamlar ı  da, Miisâ (a.s.)n ın akli de-

hile sabit olan ru'yet imkans ı zlığı nı  nakli yoldan teyid 

ve takviye etmek maksad ıyle yeni bir delil istedi ğ ini söy-

lemi ş lerdir. Ehli sunnet imamlarma göre Müsa (a.s.)n ın 
istek tarz ı , bu görüş ü doğ rulayacak mahiyette de ğ ildir46 * 

İkinci delil: 

"Gözler O'nu idrak etmez; fakat O, bütün gözleri 
idrak eder" 47 . 

Bir evvelki ayet gibi bu ayet de, ehli sunnet ulemas ına 

göre, Allah Ta'alân ın gözle görülmesinin mümkin oldu ğ una 

çe şitli yönlerden delâlet eder. 

Ayetin ru'yete delâleti, mutezileye ru'yeti nefyetme 

imkanı  veren "gözler O'nu idrak etmez" sözü ile, Allah 

Ta'alannı  iftihar ı  veya kendisini medhetmesi marias ının 

kasdedilmi ş  olmas ıdır. Çünkü Allah Ta'alân ın görülmesi 

mümkin olmasayd ı  "gözler O'nu idrak etmez" sözü ile 

kendisini medih has ı l olmazd ı . Nas ıl mevcud olm ıyan bir 

ş eyin görülmesi mümkin değ ilse, keza ilim, kudret, irade, 

koku ve tad gibi ş eyler görülmezse, görülmedikleri için 

46* . Er-RazI, Tefsir, IV. 419. 
47. 	En<am sûresi 6, 103. 
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bunlardan her hangi birisiyle iftihar etmek de mümkin 

değ ildir. Mesela "ilim• gözler onu görmez" denildi ğ i za-

man, bu söz, filmin gözle görülmedi ğ ini bildiren basit bir 

haber olmaktan öte geçmez ve ilim için bir medih veya 

övgü ifade etmez. Halbuki bahis konusu olan ayette Allah 

Ta'alannı  azametine uygun olan bir medih vard ır ve "göz-

ler O'nu görmez" veya "idrak etmez" denilirken, O'nun 

görülür olduğu ortaya konulmu ş , fakat ayn ı  zamanda, 

O'nu görecek olan gözlerin görmekten aciz olduklar ına 

da i ş aret edilmi ş tir. Gözleri, kendisini görmekten veya id-

rak etmekten aciz b ırakan kudret yine kendisidir, yani 

Allah Ta'alad ır. İş te medhe ve övgüye lay ık olan da budur. 

Buna göre, gözlerin O'nu görmekten aciz olmas ı , O'nun 

görülmez olmas ını  gerektirmez; fakat O'nun görülür ol-

duğu halde, gözlerin O'nu görmemesi kudret ve azametine 

layık bir iftihar ve övünme vesilesi olur. İş te, âyetle kas-

dedilen mana budur ve ayetin devam ı  olan "fakat O, bü-

tün gözleri görür" veya "idrak eder" ibaresi de bu manay ı  te-

yid eder. O'nun görülür oldu ğ u veya görülmesinin caiz bulun-

duğu gerçeklik kazan ınca, gözlerin O'nu görmekten âciz 

kalmaları  büyük bir mana ifade etmez; çünkü gözleri, 

kendisini görmekten aciz b ırakan O'dur; fakat diledi ğ i 

anda, kudreti ilâhiyyesiyle onlar ı  acizlikten kurtaracak 

ve onlara kendisini görme kudreti verecek olan, yine ken-

disi olacakt ır. Bu bak ı mdan, diğer ayetlerin de delâlet 

ettiğ i gibi, mü'minler K ıyamet Günü O'nu göreceklerdir 48 . 

Ehli sunnet nazar ında mezkar ayetin ru'yete dela-

leti,"idrak" kelimesinin, ifade etti ğ i mana yönünden de do ğ -

rudur. Çünkü idrak, mandud olan bir ş eyi ihata etmek de-

mektir. "Mandad" ise, hududu ve nihayeti olan bir ş eydir-

ki, idrak, o hududla vukubulur. Renk, tad, zevk, ve koku 

gibi şeyler de böyledir ve her birinin kendine hâs bir yönü 

48. 	Er-Rgızi, Tefs'ir, IV. 168. 
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ve hududu vard ır ve bununla onlar ı  idrak etmek mümkin 

olur. K ısacas ı  idrak, bir ş eyin hududuna vakıf olmak ma-

nâs ındad ır. Nitekim gölge görülür, fakat yaln ız güneş  ile 

idrak olunur; güne ş in gitmesiyle de sadece görülebilen bir 

ş ey olur; ancak onun görülmesiyle idrak has ıl olmaz; tâ 

ki kendisi için bir hudud belirmi ş  olsun. Keza gündüz 

ışığı  görülse bile, hududu kendi zâtiyle bilinmez. Gecenin 

karanlığı  da böyledir; hududu görünmez, fakat idrak ve 
ihatas ı , onun hududu ile mümkin olur. Bu bak ımdan bir 
şey hududu olmaksı z ın görülse bile, idraki ancak hudud 
ile has ıl olur49. 

Bu aç ıklamadan anla şı lıyor ki, ru'yet ile idrak ayn ı  
ş ey değ ildir. Allah Ta'âlâ mezkiir âyetle idraki nefyetmi ş  
olsa bile, onun nefyi, ru'yetin nefyini gerektirmez. Fil-

hakika Allah Ta'âlâ bize bildirmi ş tir ki O'nun yönleri 

hududu yoktur; bu bak ımdan gözler O'nu görse bile, id-

rak edemezler. 

Mezkâr âyette "idrâk" kelimesinin. mücerred "gör-

mek" man.âs ında kullan ılmadığ ma, âyetin ikinci kısmını  
teş kil eden "fakat O, bütün gözleri idrak eder" sözü de 
delâlet eder. Eğer buradaki idrak kelimesine "görmek" 
manâs ı  verilecek olursa "fakat O, bütün gözleri görür" 

demek gerekir ki, insanlar ın da gözleri gördükleri dü ş ünü-

lürse, Allah Ta'âlây ı  insanlardan ay ırt eden ve O'nun med-

hini gerektiren hususiyet, mezldir âyetin d ışı na at ılmış  
olur. O halde idrak, ru'yetten ba şka bir ş eydir ve bir ş e-

yin hakikatnu ihata etmek manâs ına gelir. Bu manâya 

göre, "gözler, Allah Ta'âlân ın hakikat ını  ihata edemez-

ler" demek gerekir 50 . 

49. KitCıbu't-terbid (Beyrut 1970), s. 81. 
50. Ebit' Ijayyân, Tefsir, IV. 195-196. Burada Ibn 

tAbbâs, Katâde, cAt ıyye, Ilmul-Museyyib ve 
ez-Zeccâc'tan gelen tefsirlerde de "idrâk" kelimesi-
nin "ilı iita" manâs ında kullan ıldığı  aç ıklanmış tır. 
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Mutezile imamları  ise, mezkiir ayeti, ru'yetin nef-

yinde en mühim delil olarak kabul etmi ş ler ve bu 'ayet° 

istinaden, aklı  delillerle ortaya koyduklar ı  prensiplerini 

teyid etmeğe çalış mış lard ır. Onların âyetle ilgili olarak 

ru'yetin nefyinde ba ş lıca dayanak noktalar ı , "idrak" 

kelimesinin "ru'yet" (görmek) manas ında kullan ılmış  
olması , yahut bu manada kullan ılmış  olduğunu kabul 

etmeleridir. Onlara göre, "idrak" kelimesi "ba ş ar" kelime-

siyle birlikte kullan ıldığı  zaman, ifade etti ğ i mana, ru'yet 
manas ından başka bir ş ey değ ildir51 . Bununla beraber, 

"idrak"in, "ibata" (ku ş atma) veya "lulıük" (ulaş ma veya 

kavuş ma) manalarma geldi ğ i de bir gerçektir; ancak "id-

rak", bu manalarda kullan ıldığı  zaman, "ba ş ar" kelimesin.- 

den mücerred olarak gelmi ş tir. Buna göre, "ba ş ar"la bir-
likte kullan ılan "idrak", "ru'yet" manas ındad ır ve Allah 

Ta'ala "gözler O'nu idrak etmez" sözü ile ru'yeti, yani 

gözle görülür olmas ını  nefyetmi ş tir52. 

51. El-Kani cAbdul-Cabbar, el-Muğ ni, IV. 144-145. 
52 . Aynı  yer. Er-Razi, "idrak"in, bir bak ıma "ru'yet" 

manasma geldi ğ ini kabul etmi ş , ancak "ru'yet"i 
iki kısma ay ırmak suretiyle, el-Kani cAbdu'l-Cab- 
bar'm tamamiyle z ıddı  olan bir neticeye ula ş mış - 
tır. Er-Razrye göre hududu ve nihayeti olan bir 
ş ey, bu hudud ve nihayetiyle birlikte görüldü ğü 
zaman, o ş eyin görülmesi "idrak" ile ifade edile- 
bilir. Bu takdirde "ru'yet" ile "idrak" kelimeleri 
aras ında hiç bir fark olmamak gerekir. Fakat 
hududsuz ve nihayetsiz olan bir ş ey görüldüğü 
zaman, bu, onun idrak edilmi ş  olduğu manas ına 
gelmez (bkz. Tefsir, IV. 170). Bundan da anlaşı - 
lıyor ki, ru'yet, bazan idrakla birlikte, bazan da 
idrak vaki olmaks ızın has ıl oluyor. Her iki halde 
de "ru'yet" kelimesinin kullan ılması  mümkin ol- 
sa ve mesela "fulan şeyi gördüm" denilmek sure- 
tiyle hem mücerred ru'yet, hem de idrakla birlik- 
te ru'yet kasdedilmi ş  olsa bile, idrak kelimesinin 
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Mutezile imamları  da ehli sunnet imamları  gibi mez-

kör ayetin., Allah Ta'alân ın medhine delâlet etti ğ i görüşü 

üzerinde birle ş mi ş lerdir. Ancak ehli sunnet imamlar ına 

göre bu övünme, daha önce de aç ıkladığı mız gibi, ru'ye-

tin isbat ı  esas ına müstenid iken, mutezileye göre, Allah 

Ta'alân ın övünmesi, ne şekilde olursa olsun ru'yetin nef-

yine dayan ır ve "gözler O'nu idrak etmez" denilmekle, 

Allah'ın görünmez olduğu beyan edilerek bununla övü-

nüldiiğ ii ileri sürülür. Çünkü Allah Ta'alân ın görünmez 

olmakla övünmesi, O'nun zat ına taalluk eden bir husus-

tur ve Allah Ta'ala mezkar ayetle, zat ına taalluk eden bir 

hal dolay ı sıyle görünmez olduğunu beyan etmi ş  ve bunu 

bir övünme vesilesi yapm ış tır. Hal böyle iken, O'nun 

görülür olduğunu ileri sürmek, O'nda noksan bir s ıfat 

ihdasm ı  gerektirir ki, Allah Ta'ala bu türlü noksan s ıfat-

lardan münezzehtir 53. 

Mutezileden baz ılar ı  ve bilhassa Ba ğdâcl ekolüne 

mensup olanlar, "O, bütün gözleri idrak eder" meâlindeki 

ayette "idrak" kelimesini "ilim" (bilmek) mardislyle tevil 

etmişler ve "Allah Ta'alânm bütün gözleri bildi ğ ini" ileri 

kullanılmas ı  ve mesela "fulan şeyi idrak ettim" 
denilmesi, idrak etmeksizin mücerred ru'yetin 
kas ıledilmi ş  olduğuna delâlet etmez. Bundan da 
anlaşı hyor ki, "ru'yet" kelimesiyle "idrak" keli-
mesi aras ında fark vard ır ve bu fark, "ru'yet"in 
umumi, "idrak"in ise, "ru'yet"e nisbetle hususi 
bir manâ ifade etmesinden ileri gelir. Bu bak ım-
dan, hâs olan bir ş eyin isbat ı , âm olanın isbatını  
gerektirirse de, has olan ın nefyi, âm olanın nef-
yini gerektirmez. Allah Ta'ala, mezkar âyetle 
has olan idraki nefyetmi ş tir; fakat bu, âm olan 
ru'yetin nefyi manasma gelmez (ayn ı  eser, IV. 
171). 

53. Bkz. el-Kani cAbdu'l-Cabbar, el-Mugnt, IV. 152- 
153. 
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sürmüş lerdir. Ancak böyle bir görü ş , `Abdu'l-Kahir el-
Bağdadrnin de belirtti ğ i gibi, "gözler O'nu idrak etmez" 

mealindeki ayetin, "gözler O'nu bilmez" manas ında tevi-
lini gerektirdiğ i gibi, Allah Ta'alân ın da mutezile gözünde 

"malüm" olmad ığı  neticesini do ğurur54 . 

Netice itibariyle, ikinci delil olarak zikretti ğ imiz 

ayetin, ru'yetin nefiy ve isbat ındaki rolü ayette geçen 
"idrak" kelimesine verilen mana yönünden de ğ i ş miş ; ehli 

sunnet ulemas ı , bu kelimeyi "ilrata" manas ıyle tefsir e-
derek ru'yeti isbat etmi ş ler, mutezile imamlar ı  ise, "id-
rak"in, ru'yet manas ında kullan ıldığı nı  ve mezkür âyetle 
idrakin nefyedilmi ş  olduğunu ileri sürerek, Allah Ta'ala-

nın gözle görülemiyeceğ i neticesine varm ış lardır. 

Üçüncü delil 

"Yüzler vard ır o gün, Rablar ına bakıp par ıldayan"55 . 

Zâhiri, Allah Ta'alarun K ıyamet Günü müminler 
tarafından görüleceğ ine delâlet eden bu ayet, ehli sunnet 
imamlarının bu konuda sahip olduklar ı  en kuvvetli Kur-
ani delillerden. birisidir. Çünkü K ıyamet Günü, mü'min-
lerin hal ve gidi ş atından bahsedilirken, aç ık bir ş ekilde 
belirtilmektedir ki, o gün, mü'minlerin yüzleri ne şe ve 
sevinç p ır ıltılar ı  saçacaklar; çünkü o gün, mükafatlarm 
en büyüğüne rı ail olarak Rablar ını  göreceklerdir. Hiç bir 

tefsire ve hiç bir tevile ihtiyaç has ıl olmaksı zın mezkür 
ayetin delâlet etti ğ i manâ budur ve ehli sunnet onu bu 
ş ekilde anlamış lardır. 

Ancak mutezile imamlar ı , prensipleri itibariyle, Al-
lah Ta'ala ıun dünya ve ah ırette gözle görülmesinin müm-
kin olmadığı nı  kabul ettikleri için, zâhiri, görü ş lerinin aksi- 

54 . 	Bkz. 	 (İ stanbul 1346/1928), s. 101. 
55. K ıyame süresi 75, 22-23. 
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ne diğ er âyetlerden daha çok delâlet eden bu âyetin tevi-

line büyük bir itina göstermi ş ler ve bunda gerçekten bü-
yük ba ş arı  sağ lamış lard ır. Onlar ın âyetle ilgili tevillerini 

ş öyle özetleyebiliriz: 

Ru'yetin isbatmda bu âyetin zâhirir ıe dayanmak 

doğ ru değ ildir; çünkü âyet, çe ş itli yönlerden Allah Ta'â-
lânın görülür olduğuna delâlet etmez: 

1. Ayetin. zâhiri, Allah Ta'alân ırt kendisine "nazar" 

olunmas ını  iktiza eder; halbuki "nazar" hiç bir surette 

ru'yet değ ildir. Gerçekte "nazar", göz bebe ğ inin, bir ş eyi 

görmek maksadıyle onun tarafına çevrilmesidir. Ru'yet 

ise, nazar (bak ış ) halinde görülen ş eyin idrakidir. Bundan 

da anlaşı lıyor ki, "nazar" görme i ş i için bir yoldur, yahut 

bu i ş e bir ba ş langı çtır; yoksa görme i ş inin kendisi değ il-

dir. Buna, "nazar" eden (bakan) kimsenin, sadece bakan 

bir kimse olarak bilinmesi de delâlet eder; halbuki gizli 
olan ve görünmeyen bir ş eye bakan (nâz ır) kimseye "gö-

ren" (rei) denildi ğ i görülmemi ş tir. Bu da gösteriyor ki, 

"nazar" (bakmak) ile "ru'yet" (görmek) ayr ı  ayr ı  ş eylerdir. 

2. Yukarıda zikrolunan görüş e delâlet eden ba şka 

hususlar da vard ır. Meselâ lugatç ılar "nazar"' çe şitli sı -

nıflara ay ırmış lar ve misal olarak "fulan kimse bana k ı z-

gın bir ş ekilde baktı", yahut "memnun bir ş ekilde bakt ı ," 
"neş e ve sevinç içinde bakt ı" demi ş lerdir. Bütün bunlar, 
"bakış "ın göz hareketinden ibaret oldu ğunu ve her biri-

nin, sâhibinin haleti ruhiyesine delâlet etmek üzere bir-
birinden farkl ı  bulunduğunu gösterir. Halbuki "görme" 

fiilinde bu farklıhk yoktur. Bundan da anla şı lır ki "na-

zar" ile "ru'yet" ayr ı  ayrı  ş eylerdir ve yukar ıda da iş aret 

olunduğu gibi, birincisi yani "nazar", di ğ eri için bir mukad-

dime veya bir ba ş langıçt ır; bu ba ş langıçtan sonra görül-

mesi istenen ş ey, görülür veya görülmez. 
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Ancak, her ne kadar "nazar", "ru'yet" maksad ıyle 

gözün görülecek ş ey tarafına çevrilmesinden ibaret ise 

de, bu, sadece görülmesi mümkin olan ş eyler için bahis 

konusu olur ve sadece bu gibi ş eylere "nazar" edilir. Gö-
rülmesi mümkin olm ıyan. şeylere "nazar" edilmesi veya 
bakılmas ı  mümkin olmadığı  gibi, bakılmas ı  mümkin ol-

mıyan ş eylerin de görülmesi mümkin değ ildir. Allah Ta-

ala da, kendisine bak ılmas ı  mümkin değ ildir; çünkü yuka-

rıda da aç ıklandığı  vechile "nazar", gözün görülmesi is-

tenen ş eye doğ ru çevrilmesi manas ında olunca, o şeyin 

mutlaka belirli bir yönde veya belirli bir halde olmas ı  
gerekir; ta ki gözün o tarafa çevrilmesi sahih olsun. Hal-

buki biz biliyoruz ki, Allah Ta'alânın böyle bir sıfatı  ol-
mas ı , yani belirli bir yön ve halde bulunmas ı  mümkin 

değ ildir. Bu ise, O'na nazar edilmesini imkans ı z kılar. 

O'na nazar edilmesi imkans ız olunca, Allah Ta'alân ın. 
; .>1.; Ir. j  JI sözü ile murad etti ğ i manân.ın da "nazar" 

dan ba şka bir manâ oldu ğu anla şı lır. 

Bu konuda denir ki: Allah Ta'ala, "nazar" kelimesiy-

le "intizar" (beklemek, ummak) manas ın ı  murad etmi ş  
ve mezkûr ayetle, mü'minlerin K ıyamet Günü "Rablar ın-

dan nimet ve sevab ını  bekler" olduklar ını  beyan buyur-

muş tur. "Nazar" kelimesinin bu manaya hamli, "bir şeyin 

imkansız olan bir ş eye taliki halinde, onun bir ba şkasına 

hamli gerekir" kaidesine binaendir. Nitekim bir ayette 
Z4 ,2 j  (kasabaya sor) 56, bir ba ş ka ayette 

(avı  öldürmeyin) Ş 7  denilmiş tir. Birincisinde, sualin kasa-

baya, ikincisinde ise, öldürmekten nehyin av i ş ine taallu-

ku imkans ız olduğu için manan.m "kasaba halk ına" ve 

"av hayvanlar ına" hamli gerekir. Bu zorunluluk anla şı -

lınca, "intizar" ın. Rabba taallukunu, O'nun nimet ve se-

vabına hamletmek de gerçe ğe uygun olur. 

56. YtIsuf siiresi 12, 82. 
57. süresi 5, 95. 
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3. Allah Ta'ala ; .,1;li 	 âyetinde 
"nazar"' mecazi manâda "vuc ıllı "a atfetmi ş tir. Gerçekte 
"nazar" ın "vech" (yüz) ile has ıl olmas ı  mümkin değ ildir. 
Bu takdirde "vech"in, kendisiyle "nazar" ın hasıl olaca ğı  
bir ba şka uzva hamledilmesi laz ı md ır ki, bu da "göz" ola-
bilir. Ancak "vech"in "göz"e hamli delile muhtact ır ve 
böyle bir delil, "vech"i, "göz" den ba şka bir şeye, mesela 

"insan"a hamleden kimse için de bahis konusudur. Hal-

buki bize göre "nazar"dan maksad "intizar"d ır. " İnti-
zar" ın yüze taalluku gerçek olmad ığı na göre, "yüz"ü "in-
san"a hamletmek "göz"e hamletmekten daha uygundur. 

Bu takdirde, "vuc ıllı " ile kasdedilen manâ "insanlar" 
olur ki, Allah Ta'ala, "K ıyamet Günü insanlar ın, Rablar ı-
nın sevab ını  muntaz ır" olduklar ını  beyan etmi ş tir, denir58 . 

Mutezile, bu tevil ile ayetin ru'yete delâletini nefyet-

meğ e çal ışı rlarken, ehli sunnet imamlar ı , bu k ısmın başı n-
da da i ş aret etti ğ imiz gibi, hiç bir tevil veya tefsire lüzum 

görmeksizin, ayetin zâhirine istinaden Allah Ta'alân ın 
K ıyamet Günü mü'minler taraf ından görülece ğ ini söyle-
miş ler, bu arada, mutezile tarafından ileri sürülen tevil-
leri de cerhetmekten geri kalmam ış lard ır. 

Mutezileye göre "nazar", ru'yet için bir isim de ğ il, fa-
kat ru'yete bir ba ş langı çt ır ve bu da, gözün görülecek ş ey 
tarafına ve onu görmek maksad ıyle çevrilmesinden. ibaret-

tir. Bu bak ımdan iki kelime, delâlet ettikleri mana yönün-

den birbirinden farkl ı dır Ehli sunnete göre, "nazar" ile 

"ru'yet" aras ında hiç bir fark yoktur. Nitekim Allah Ta-
alan ın. Müsa (a. s.) dan hikaye etti ğ i sözünde f1Jl _,1; I 

"sana bakay ım" denilmi ş tir. Eğ er "nazar", gözün görülecek 

58. 	Mutezilenin mezkiır ayetin tevili ile ilgili görü ş - 
leri için bkz. 'Abdul-Cabbar, el-Muğ ni, 
IV. 197-205; ez-Zemab ş eri, Tefsir, III. 237; er-
Raz', Tefsir, VIII. 377. 
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ş ey tarafına çevrilmesinden ibaret olsayd ı , Masa (a.s.), 

bu sözü ile Allah Ta'ala için bir yön ve mekan isbat etmi ş  
olurdu ki, bu imkans ızd ır. Keza Masa (a.s.) n ın "nazar" 

talebine kar şı  L'J (.:,1 "beni göremiyeceksin" cevap ı  ve-

rilmiş tir; bu da, "nazar" ve "ru'yet" kelimelerinin ayn ı  
manada kullan ıldığı n ı  gösteren bir ba ş ka delildir. 

Üçüncü bir delil yine ayn ı  kıssada görülür. Masa (a.s.) 

demeden önce Li "Rabb ım, kendini bana 

göster" demi ş tir. Bu suretle Allah Ta'ala mezkar ayette 

"nazar" ı  "ira'e" (gösterme) ye tabi k ı lmış t ır ki, bu "na-

zar" in "ru'yet" ten önce gelmedi ğ ini ve "ru'yet" e bir 

baş lang ıç olmad ığı nı  gösterir 59. 

Yukar ıda da aç ıkladığı mız gibi mutezile imamlar ı , 

Allah Ta'al'a için bir mekan ve yön isabat ın.a müncer ola-

cağı  düş üncesiyle "nazar" kelimesini "intizar" manasmda 

tevil, "intizar" ın Rabba taalluku mümkin olmayaca ğı  ve 

"Rablarını  beklerler" denilemiyece ğ i cihetle bu kelimeye 

bir de "sevab" talik etmi ş ler ve ayete "Rablar ının sevab ını  
beklerler" man:as' vermi ş lerdir. Ehli sunnet ulemas ına göre 

bu tevil, uzak bir tevildir ve ayeti as ı l manas ından sap-

tırmak gayesi gütmektedir. Çünkü "nazar" kelimesi, Kur-

anı  Kerhnde üç de ğ i ş ik manada kullan ılmış tır. 

1 . Ya c..- .11.4- 	S J ı  yl L511 	•kil " ş u insanlar deve- 

nin nas ıl yaratıld ığı na bakmazlar m ı  ?"60  âyetinde görüldü-

ğ ü gibi ibret almak, dü ş ünmek manas ında kullan ılmış tır ki 

"devenin yarat ılışı nı  hiç dü ş ünmezler mi?" yahut "onun 

yarat ılışı ndan ibaret almazlar m ı  ?" demektir. 

2 . Ya 	, 	 , "Bit tek sayhadan ba ş - 
kas ını  beklemezler" 61 , 	 jm "ille 

59. Er-Razi, Tefsir, VIII. 379. 
60. Gaş iye süresi 88, 17. 
61. Yasin süresi 36, 49. 
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(azab edecek) meleklerin gelmelerini mi beklerler ?" 62 , 

Lki "daha öncekilerin kanunundan 
başkas ını  mı  bekliyorlar ?" 63  *.',1;•.:1 "(hedi-
yeler gönderen Belk ıs'ın sözü olarak:) elçilerin ne ile dö-
neceklerini bekliyorlar" 64  ayetlerinde görüldü ğü gibi 
"intizâr" (beklemek) manâsmda kullan ı lm ış tı r. 

3 . Yahutta ;_,J;1; 	Jl "Rablar ına bakarlar" 65 	 , 

, 	 "onlar ı  sana bakar görürsün, hal- 
buki onlar görmezler" 66  ve ç,.‹..;,; 	 "üstle- 
rindeki semâya hiç bakmad ılar 	?"67  ayetlerinde oldu ğu 
gibi "nazar" (bakma) manâs ında kullanılmış t ır 

"Nazar" kelimesinin kullan ıld ığı  bu üç manâdan bi-
rincisinin, yani" ibret almak" veya "dü ş ünmek" manâs ı -
nın, ; ji âyetinde âh ıret günü bir araya gelmi ş  olan 
mü'minler hakk ında kullan ılmış  olması  mümkin değ ildir; 
çünkü âhıret, insanlar için ibret al ınacak bir yer de ğ ildir. 
Ibret yeri, bu geçici dünyad ır; bu dünyada ibret alanlar 
veya almayanlar, K ıyamet Günü, hesablar ı  görülmek üzere 
Allah'ın huzurunda toplanacaklard ır; binâanaleyh o gün, 
ibret değ il hesab günüdür. ' 

Mezkûr âyette geçen "nazar" kelimesinin, mutezilenin 
de ileri sürdüğü gibi "intizör" (beklemek) manös ında kul-
lan ılmas ına gelince, önce ş unu belirtmek löz ımdır ki, âhı -
ret, Cennet ehli için s ıkıntıyı  mucip olan bir intizör yeri 
değ ildir. Bu bak ımdan "nazar" kelimesin.in. "intizör" ma-
nösuıda kullanılmas ı  doğ ru olmaz. Sonra, bu kelime, mezkûr 
âyette oldu ğu gibi "vech" (yüz) kelimesiyle birlikte kullan ı l-
dığı  zaman daima gözle görmek manös ı  kasdedilmiştir. Bu 

62. En(öm süresi 6, 158. 
63. Fötır sûresi 35, 43. 
64. Nemi süresi 27, 35. 
65. K ıyöme süresi 75, 23. 
66. Acröf süresi 7, 198. 
67. Kaf süresi 50, 6. 
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bakımdan da kelimenin "intizar" manas ına alınmas ı  yan-

lış tır. Ayrıca, "nazar" kelimesi, "intizar" manas ında kul-

lanıldığı  zaman, hiç bir surette JI (ila) harfiyle birlikte 

kullanılmamış tır. Yukarda zikrolunan, misaller de, bunu 

açık bir ş ekilde g4stermektedirler. 

"Nazar" kelimesinin, ne "ibret almak" veya "dü şün-

mek" ve ne de "intizar etmek" manalarmda kullan ılmadığı  

tebeyyün edince, bunun, "vech" (yüz) ile birlikte "görmek" 

ve "bakmak" man:alarma geldi ğ i kesinlikle anlaşı lmış  
olur. Bu takdirde de, JI (ila) harfine "sevab" veya "ni-
met" gibi bir mecrur arama ğa hacet kalmaz 68 . 

Netice olarak, Kur'an]. Kerimden üçüncü delil olmak 
üzere zikretti ğ imiz bu ayet, ehli sunnetin, ru'yetin isbat ında 

hiç bir tefsir ve tevile ihtiyaç duymaks ız ın istinad ettikleri 

en kuvvetli bir delil olmu ş tur. Ancak mutezile imamlar ı , 

onun delil olma vasfını  izale edebilmek için —belki de en 

kuvvetli delil olması  dolayı sıyla— büyük gayret sarfet-

miş ler ve teviline ayr ı  bir itina göstermi ş lerdir. "Bütün yüz-

ler ona bakar" gibi basit olan ve bakmak ve görmek mana-
sından ba şka bir ş ey ifade etmeyen bir cümleyi, sadece aki-
delerine ayk ırı  düş tüğü için tevil etmeleri ve ona "onun fu-
lan ş eyini beklerler" ş eklinde mana vermeleri, bu gayret 

ve itinanm neticesinden ba şka bir ş ey değ ildir. 

Dördüncü delil 

"iyi davrananlar için Cennet ve nimetleri ve (bir de) 
ziyade vard ır69. 

Mezkûr ayetin ehli sunnet yönünden ru'yete delâleti, 

ayetin içinde yer alan, "ziyade" kelimesinin "Allah'a nazar 

68. Bkz. Ebu'l-I-Jasan el-E ş cari, el-ibüne, s. 10-11; 
el-MaturldI, Teri:ad, s. 79; er-RazI, Tefsir, VIII. 
379; Ibn. Kayyim el-Cevziyye, klüdi'l-ervülı  (I-
lamu'l-muvalFlp.% ile beraber), s. 70. 

69. Yibrus sûresi 10, 26. 
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etmek" manas ında tefsiri dolay ı sıyledir. Bu tefsir, Hazreti 
Peygambere ve baz ı  sahabeye varan isnadlarla sabit olmu ş -
tur. Muslim'in, Ş ahih inde70  Şuheyb tarik ıyle naklettiğ i bir 

hadisten anla şı ldığı na göre Hazreti Peygamber ş öyle bu-
yurmu ş tur: "Cennet ehli Cennete girdi ğ i zaman, Allah Ta-
alti onlara: Bir ş ey istiyor musunuz, size ziyade edeyim, der. 
Onlar da: Yüzümüzü a ğ artmad ın mı , bizi Cenete sokup 

ate ş ten kurtarmad ın mi? diye cevap verirler. Bundan son-

ra perde kalkar; öyle ki, Cennet ehline (o zamana kadar) 

Rablarma bakmaktan daha tatl ı  bir şey verilmemi ştir". 

Ş aI111.1-i Muslim'de yer alan bu hadisin iki rivayetinden bi-

risinde, Hazreti Peygamberin mezkür hadisi irad ettikten 

sonra "iyi davrananlar için Cennet ve nimetleri, (bir de) 
ziyade vard ır" mettlindeki ayeti okudu ğu ilave edilmiş -
tir71 . 

Et-TirmizI ise, me şhur sahabi Ubeyy İbn Ka<b )a va-

ran bir isnadla onun şu haberini nakleder: "Kur'âm Kerimde 

iki yerde geçen ziyade kelimesinin marı gismı  Hazreti Pey-

bere sordum. j  ayetindeki ziyade için 
,511 J JI (Rahman' ın yüzüne bakmakt ır) dedi. 

p i l J.111 Zsl. JI J I j  (onu, yüz bin veya daha çok 

kiş iye peygamber olarak ganderdik) 72  ayetindeki ziyade 

için de, UJI ,:sjj..tp (yirmi bindir) buyurdu"73 . 

Gerek Hazreti Peygamberden ve gerekse sahabe ve 

tabi'findarı  gelen tefsirle ilgili haberleri toplay ıp bize ak-

tarmas ı  bakımından büyük bir değeri haiz bulunan et-

Tabarl, bahis konusu ayetteki "ziyade" kelimesinin "Al-

lah'a nazar etmek" manas ına geldiğ ini muhtelif sahabi- 

70 . 	Bkz. I. 163 (kitabu'l-iman, hadis No. 297). 
71 • 	Aynı  yer. 
72. Ş affat süresi 37, 147. 
73. El-Kurtubi tarafından nakledilmi ş tir; bkz. 

abldımi'l -Kur'an (Kahire 1358/1939), VIII. 
330. 
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lere varan de ğ iş ik isnadlarla nakletmi ş tir. Bu sahabilerden 

Ebn Bekr e ş - Şı ddih, hem ( ınir İbn Sa(d hem de Satid İbn 

Nimrân tarik ıyle öğ renildiğ ine göre "ziyade, Allah' ın vee-

hine bakmakt ır" demi ş tir74. Keza kluzeyfe, Ebü Müsal-

E ş tari, Ubeyy İbn Ka`b, Ka`b İ bn'Ucra, bir rivayette 

İbn `Abbas ve (Ali İbn Ebi Tülib75, (Amir İbn Sa`d,  Ka- 
tade, (Abdurrahman İ bn Ebi Leylii ve Ebii İshak "ziykle" 

hakkında ayn ı  görü ş ü ileri sürmü ş lerdir76 . 

Yine et-Taberi'de İbn `Abbas, (Ali İbn Ebi Tülib, 

Mueüllid ve Katkle'den gelen di ğer baz ı  rivayetlerden 

öğ rendiğ imize göre, "ziyüde" kelimesi, "hasene"nin on 

misli fazlas ı , yahut Allah' ın mağfiret ve r ıdvan ı  olarak 

tefsir edilmi ş tir77 . 

Ehli sunnet, "ziykle"nin "Allah'a nazar" manâsma 

geldiğ ini gösteren mezkûr haberlere dayanarak, ayeti, 

Allah Ta'âlân ın K ıyamet Günü mü'minler tarafından 

görülece ğ ini isbat eden bir delil olarak kabul etmi ş ler ve 

bu delili akli yönden de teyid ve takviye etmek maksad ıy-

le şu görü ş ü ileri sürmü ş lerdir: 

Ayette geçen "husnü." kelimesi, harfi tarif alm ış  müf-

red bir kelimedir; bu bak ımdan bir önceki ayette geçmi ş  
olan bir isme delâlet etti ğ ine ş üphe yoktur. Nitekim bu 

ayet ş öyledir: 	 , r 7A JI j1.) JI jc t aUl , 

j 	 "Allah, Dürn's-Selüm'a ça- 

ğı rır ve dilediğ ini doğ ru yola eri ş tirir. İyi davranan- 

lar için husnü, bir de ziyade vard ır" 78  Allah Ta'âlâ- 

nın insanlar ı  davet etti ğ i yer "Düru's-Selam", yani 

74 . 	Bkz. (Tefsir) Cürni` el-beytı n 'an te'vı li 
(Mı s ır 1373/1954) XI. 104-105. 

75. El-KurtubI, Tefsir, VIII. 330. 
76. Bunlardan gelen rivayetler için bkz. et-TabarI, 

Tefsir, XI. 106-107. 
77. Aynı  eser, XI. 107-108. 
78. Yünus süresi 10, 25-26. 
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Cennettir. Binanaleyh iyi davrananlar ve güzel amel 

sahipleri için "busna", yani Daru's-Selam veya Cennet 

vard ır. Nitekim baz ı  sahabe ve tabi'ûrıdan gelen haberler-
den öğ renildiğ ine göre, "husna" kelimesi Cennetle tefsir 

edilmi ş tir Bu kesinlikle sâbit olunca, insana Cennetle bir-

likte verilecek olan "ziyade" nin Cennetten ayr ı  bir ş ey 

olması  gerekir; çünkü insana verilen Cennet, içindeki bü-

tün nimetleriyle birlikte verilir. "Ziyade" ise, bunlar ın 
dışı nda ve bunlardan ayr ı  bir ş eydir. Aksi halde, iki ayr ı  
kelime ile ayn ı  ş eyin verilece ğ i bildirilmiş  olurdu ki, 

bu da lüzumsuz bir tekrardan ibaret kal ırdı . "Ziyade" 

nin, Cennet ve nimetlerinden ayr ı  bir ş ey olduğu anlaşı -

lınca, buna, Hazreti Peygamberden rivayet olunan ha-

berlerin de delâletiyle "Allah'a nazar etmek" demek ge-
rekir. Kur'an âyetlerinin birbirlerini tefsir ile teyid ettik-

leri de gözönünde bulundurulursa 

; «,1:;U "O gün (Cennet nimetleriyle) par ıldayan ve Rablar ına 

nazar eden yüzler vard ır"79  âyetinde, "par ıldayan yüzler" 

in "busna"ya, "Rabba na?ar" ın da "ziyade" ye delâlet 

etti ğ i aç ıkça görülür. Bütün bu deliller, Allah Ta'alân ın 

K ıyamet Günü gözle görüleceğ ini kesin bir ş ekilde isbat 

etmeğe yeterlidir 80 . 

Ehli sunnete göre ru'yetin cevaz ına delâlet eden bu 

ayet, mutezile nazar ında, zahiri itibariyle ru'yet için bir 
delil olamaz. "Ziyade" kelimesinin, delâlet etti ğ i mana 

bakım ından çe ş itli yönleri vard ır. Şuheyb tarikıyle Haz-

reti Peygamberden, Ebü Bekr e ş - Şı ddIk ve diğ er baz ı  sa-
habeden gelen rivayetler, haber-i âhâd cinsindendir; böy-

le bir konuda bu haberler delil olarak kullandamaz 81 . 

79. K ıyame sûresi 75, 22-23. 
80. Kr ş . er-Razi, Tefslr, IV. 831; İbn Kayyim el-

Cevziyye, Hcidi'l-ervCı tt, s. 60. 
81. Bkz. 	'Abdul-Cabbar, el-Muğ ni, IV 222. 

Ileride, ayr ıca üzerinde duraca ğı mız vechile mute- 
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Mutezile şeyhlerinden Ebii. 'Ali el-CubbVI'den nak-
ledildiğ ine göre, "ziyâde" kelimesinin. "Allah'a nazar"a 

delâkt etmesi, `Ali "aleyhi's-selâm" dan ve di ğerlerinden 

rivayet olunan haberlere muhaliftir; çünkü onlar, bu ke-

lime ile, Cennette mü'minlere verilen hase ıtât ın on misli 

fazlas ının murad edildi ğ ini söylemi şlerdir. Madem ki bu 

konuda gelen haberler muhteliftir, o halde "Allah'a na-

zar" tevili, niçin bizim tevilimizden daha makbul olsun 82 ? 

Diğer taraftan, "ziyâde" kelimesinin "Allah' ın vec-

hine nazar" manâs ında geldiğ ini belirten rivayetler, iki 

yönden teşbihi gerektirir: Birincisi, Allah Ta'âlâ için "yedi" 

(yüz) isbat edilmi ş  olmasıdır. Delillerle sâbittir ki, bu 

~kin değ ildir. İkincisi, "Allah Ta'âlâ'ya ıtazar" ın is-

bat edilmesidir. Bu da, O'nun için câiz olm ıyan bir ş eydir; 

çünkü "nazar", ciheti ve mekâm olan e şyaya mahsustur; 

Allah Ta'âlâ ise, hem cihetten, hem de mekândan mü- 

nezzehtir83 . 

"Ziyütle" kelimesinin "Allah'a nazar" manâsma ham-

li  olmadığı na göre, bunu, mümirıler tarafından 

kazanılan sevab ın fazlası  olarak tefsir etmek gerekir. Ni-

tekim Allah Ta'âlâ bunu teyiden ş öyle buyurmu ş tur 

j 	 "Allah bu kimselerin ecir- 

zile, hadisçilerin sahih olarak tesbit ettikleri ha-
disleri âhâd olduklar ı  gerekçesiyle reddetmi ş ler-
dir. Bu, onlar ı  ehli sunnetten ay ıran ba şhca özel-
liklerinden biridir. Aslında, kaderin isbat ı  mese-
lesinde olduğu gibi, ru'yetin cevaz ı  meselesinde 
de, rivayet olunan haberler mutevatir (manevi) 
derecesine yükselmi ş  ve bunlar ı  nefyeden tek bir 
haber gelmemi ş  iken, mutezilenin bunlara itibar 
etmemeleri, onlar ın, umumiyetle akaide taalluk 
eden konularda mutevatir bile olsa, hadis kabul 
etmediklerini gösterir. 

82. Ayni yer. 
83. Aynı  yer. 
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lerini tam verir ve lutfu ile art ı r ır" 84 . Bundan da an-

laşı lıyor ki "ziyade", üzerine ilave olundu ğ u ş ey cinsin-

dendir ve böyle olmas ı  gerekir; "ru'yet" ise, Cennet ni-

metleri cinsinden de ğ ildir 85 . 

Netice itibariyle ehli sunnet, bahis konusu etti ğ imiz 

ayeti Hazreti Peygamberden gelen ve Mu ş lim'in .5414- 

bade de yer alan bir hadise ve baz ı  sahabeden rivayet edi- 

len haberlere dayanarak, ru)jetin cevaz ı  için delil kabul 

etmiş ler; mutezile ise, esasen ru'yet prensiplerine ayk ırı  
olduğu ve ayetin zâhiri de ru'yete delâlet etmedi ğ i için, 

ehli sunnetin görü ş ünü reddetmekte güçlük çekmemi ş -

lerdir. Ancak bu delilin münaka ş asuada mutezilenin çok 

önemli bir prerisibi daha kar şı mıza çıkmış  bulunmakta-

dır; bu, âhâd haberlerin delil olarak kullan ılamıyacağı  
prensibidir. Ileride bu konu üzerinde ayr ıca durulacakt ır. 

84. Fatır süresi 35,30. Bkz. ez-Zemab ş eri, el-Ke şş tif, 
Il. 60; er-RazI, Tefslr, IV. 832. 

85. El-KazI cAbdu'l-Cabbar, el-Mu ğni, IV. 223. "Zi-
yade"nin, üzerine ilave olundu ğ u ş ey cinsinden 
olması  gerektiğ i görüş ü, er-Razrnin ş u itiraz ına 
uğ ramış t ır• Üzerine ilave olundu ğu ş ey, belirli bir 
miktar ile tayin edildiğ i zaman "ziyade"nin onun 
cinsinden olmas ı  gerekir; fakat belirli bir miktar 
ile tayin olunmam ış sa "ziyade"nin ondan ba şka 
bir ş ey olmas ı  icabeder. Mesela bir kimse, "sana 
on kile buğday ve bir de ziyade verdim" derse, 
bu ziyadenin de bu ğday olduğu anla şı lır. Fakat 
miktar tayin etmeksizin "sana bu ğday ve bir de 
ziyade verdim" derse, buradaki "ziyade", bu ğ -
daydan ba ş ka bir ş eydir. Mezkfir ayette geçen 
"busna" kelimesi Cennettir, mutlakt ır ve belirli 
bir miktar ile tayin olunmam ış tır. Bu takdirde, 
üzerine ilave olunan ş eyin, Cennette bulunan 
ş eylerden ayr ı  olmas ı  gerekir ki, bu da, Hazreti 
Peygamberden gelen sahih haberlerin delâletiyle 
"ru'yet"tir (Bkz. Tefsir, IV. 833). 
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Be ş inci delil 

"Hayır onlar (o hesab gününü yalanl ıyanlar), o gün 

Rablar ırıdan maheüb kalırlar" 86 . 

Ehli sunnete göre bu ayet, mü'minlerin K ıyamet 

Günü Allah Ta'alayı  göreceklerine delâlet eder. Örtmek 

ve menetmek manasma gelen "h ıcâb" kelimesi, ayette, 

başı  ve Hesab Gününü inkar eden kimseleri tehdit etmek 

ve onlara korku vermek için zikredilmi ş tir. Kafirler için 

tehdit ve korku vas ıtas ı  olarak zikredilen bir ş eyin, mü-

minler hakkında has ıl olması  düş ünülemez. Bu bak ım-

dan, kafirler, K ıyamet Günü Rablar ını  görmekten meno-

lunacaklar, fakat mü'minler O'nu göreceklerdir 87 . 

Mutezileye göre, ayetin ru'yete delâleti, ancak te şbih 

görü ş üne meyledenler için do ğ rudur. Yoksa "h ıcab" ke-

limesinin bu görü ş e sahib olanlar ın kasdettikleri manada 

kullanıhşı  yalnız cisimler bahis konusu oldu ğu zaman 

mümkindir Keza ru'yetin s ıhhati de, ancak Allah Ta'a-

larim cisim olmas ı  halinde dü ş ünülebilir. Allah Ta'ala 

cisim olmad ığı na ve ru'yeti de mümkin bulunmad ığı na 

göre, mezkör ayetin ru'yete delâleti bat ıl olur88 . 

Diğer taraftan, bahis konusu ayet, kafirlere tahsis 

olunmuş  bir vasıftır ve onlardan ba şkas ın ın bu vasfın hi-

lafına olduğunu gösteren bir delâleti yoktur; böyle olunca 

da mü'minlerin Allah'ı  göreceklerini bu ayette!" istidlal 

etmek mümkin değ ildir89 . 

86. Mutaffifin süresi 83, 15. 
87. Bkz. er-Razi, Tefsir, VIII. 503; ibri Kayyim el- 

Cevziyye, 	 s. 63. 
88. El-K 	(Abdu'l-Cabbar, el-Muğı d, IV. 220. 
89. Aynı  yer. Yukar ı da er-Razi'den nakletti ğ imiz 

bir görü ş , el-Kaii `Abdu'l-Cabbar' ın bu iddias ına 
cevap te şkil etmektedir: _Ayet, Hisab Gününü 
inkar eden kafirler hakk ında rı azil olmu ş tur ve 
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El-CubbaTye göre âyetten maksad, "onlar ın, Al-

lah' ın, rahmetinden menolunacaklar ını" beyan etmektir. 

"Mahcâb" kelimesi "memnü"' manas ında kullanılmış t ır. 
Nitekim feraizde karde ş lerin anayı  sülüsten menetmeleri 

"Incâb" kelimesiyle ifade edilir. Keza bir kimsenin içeriye 

girmesine mani olan kimseye de "bacib" denilmi ştir; fa-

kat ru'yete mani olan kimseye "hacib" denilmez 90. 

Mutezile imamlar ından 	(Abdul-Cabbar da 

el-CubbâTnin görüşünü ayn ı  misallerle tekrarlam ış  ve 

ayetin, "Allah'a muhalefet edenlerin, O'nun rahmet ve 

sevabmdan memnü olduklar ına, mü'minlerin ise memnii 

olmad ıklar ına delâlet etti ğ ini" ileri sürmü ş tür. Ona göre 

âyetin zâhiri, Allah Ta'alân ın baz ı  kimseler için malıciib 

ve memrulc, baz ı  kimseler için bunun aksi, keza baz ı  kim-

selerin kendisini görmesi, baz ılar ının ise görmemesi müm-

kin olan kimselerden olmas ını  gerektirir; bu, O'nun belirli 

bir yönde ve belirli bir mekanda bulunan bir cisim oldu-

ğu görüş üne yol açar; bu ise, Allah Ta'ala için do ğ ru değ il-

dir91 . 

Görüldüğü gibi mutezile de ehli sunnet gibi, "mah-

câb" kelimesinin "memnüc" manasma geldi ğ ini kabul 

etmekte, fakat kafirlerin hangi hususta Rablar ından 

memıı ii( olduklar ı  bahis konusu edilince, ehli sunnetten 

ayr ılmaktad ırlar. Bir kimsenin, bir ba şkasının yanına 

onlar için bir tehdit mahiyetindedir; bu itibarla, 
mü'minlerin bu tehdidin ş ümülüne gireceğ ini 
düş ünmek doğ ru değ ildir. El-Ka£nin, "onlardan 
başkas ının bu vasfın hilafına olduğunu gösteren 
bir delâlet yoktur" sözü, gerçe ğ e uymamaktad ır. 
Ayette "kafirler menolunacaklard ır" (le-mah-
câbün) denilirken mü'minlerin bu hükümden 
uzak kalacaklar ı  apaç ık meydandad ır. 

90. Er-RazI, Tefsir, VIII. 503. 
91. Bkz. 	 IV. 221. 
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girip onu görmekten engel olunmas ının "tacâb" kelime-

siyle ifade edildiğ ini kabul etmi ş  görünseler bile, ayn ı  
manâyı  ifade eden âyeti, tecsime delâlet etti ğ i gerekçesiy-

le kabul etmemekte ve "kâfirler, Allah Ta'âlân ın rahmet 

ve sevab ından memnu kalacaklard ır" diyerek onun zâ-
hiri manâs ını  tevil cihetine gitmektedirler. 

Ehli sunnete göre kesin bir delil olmaks ı z ın âyetin 
zâhirini terketmek ve ondan uzakla ş mak mümkin  değ il-
dir92 . Mutezile ise, böyle bir delile sâhip olduklar ını  ileri 

sürerek, Allah Ta'âlân ın belirli bir cihet ve belirli bir me-
kânda bulunmamasm ı  ve dolay ı s ıyle cisim olmamas ını , 

bu delinin temel unsuru olarak kabul ederler Ehli sunnet 
de Allah Ta'âlân ın cisim olmad ığı  görüş ü üzerinde müt-

tefikler; fakat onlara göre bir ş eyin görülüp görülme 

mesinin mümkün olmas ı , O'nun cisim olup olmamas ına 
bağ lı  değ ildir. Cevher ve araz da böyledir: Cevherin gö 

rülmesi, cevher oldu ğu ve nefsiyle kaim bulunduğu için 

değ ildir; nitekim renkler cevher olmad ıklar ı  ve nefisleriyle 
kaim bulunmad ıklar ı  halde görülürler. Fakat renklerin 

görülmesi de, renk veya araz olduklar ı  için değ ildir. Malum 
veya mezkûr olan bir ş eyin görülmesi de bunun gibidir 

ve onun malûm veya mezkûr olmas ı  görülmesinin sebebi 

olarak ileri sürülemez; aksi halde bu, "macdüm" (yok 

olan) un görüleceğ i iddias ına yol açar. Gerçek bu olunca, 
bir ş eyin görülüp görülemiyece ğ i konusunda asil ölçünün, 
onun mevcut olup olmamas ı  keyfiyeti olduğu anla şı lır. 
Bu ölçüye göre, mevcut olan her ş eyin görülmesi mümkin-

dir. Allah Ta'âlâ mevcut oldu ğuna göre, O'nun da görül-
mesi mümkin ve câizdir9 3 . 

92. Bkz. er-Rözi, Tefsir, VIII. 503; ez-Zemah şeri, 
el-Ke şş Cıf, 

93. (Abdu'l-Kühir el-Ba ğ dödi, Uş Cı lu'd-din, s. 98-99; 
Keza bkz. Ebu'l-Hasan el-E ş cari, 	s. 15. 
Bu konuda el-E ş 'ari ş öyle demiş tir: Hiç bir mev- 
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O'nun görülmesi nas ıl olur, denilmez; çünkü n.as ıllık 

(keyfiyet), ancak cisme taalluk eden çe ş itli suretlere delâ-

let ettiğ i için Allah Ta'alân ın görülmesi "bila keyf" tir. 

Yani O,oturup kalkmakla, dayan ıp yatmakla, ayr ı lıp 

birle ş mekle, önde veya arkada, sa ğda veya solda, uzun 

veya k ı sa, hareketli veya l ı areketsiz olmakla tavsif edil-

meksizin görüliir94. O'nun noksan s ıfatlardan münezzeh 

olarak görüleceğ ine, yukar ıda zikrolun.an. Kur'an ayet-

leri delâlet etti ğ i gibi, Hazreti Peygamberden rivayet olu-

nan ve hadisçiler ba ş ta olmak üzere bütün ehli sunnet ule-

ması  tarafından sahih kabul edilen hadisler de delâlet eder. 

5. Ru'yete delâlet eden hadisler 

Allah Ta'alan ın, K ıyamet Günü mü'minler taraf ın-

dan görülmesinin mümkin olduğunu ve bunun gerçekle-

ş eceğ ini isbat eden hadisler üzerinde durmadan önce, bir 

kaç hususa i ş aret etmekte fayda vard ır; çünkü bunlar 

gözönünde bulundurulmaks ı zııı , dine taalluk eden her 

hangi bir meselenin münaka ş ası  mümkin olmadığı  gibi, 

bu mesele hakk ında insana belirli bir inanç yönü sa ğ lıyan 

kesin bir bilgi ve kanaat sahibi olmak da mümkin de ğ il-

dir. Üzerinde durulmasm ı  zaruri gördüğümüz bu husus-

lar ın başı nda, hadisin İ slam dinindeki yeri ve de ğeri, kı -

sacas ı , dinin tekemmülündeki rolü gelir. Filhakiha Islam' ın 
bidayetin,den beri müslümanlar ın ittifakıyle sâbit olmuş -

tur ki, hadis veya onun daha hususi man,as ıyle sunnet, 

dinin, Kur'an' Kerimden sonra en mühim kayna ğı dır ve 

tâat yönünden birincisinden fark ı  yoktur. Kur'an]. Kerim- 

cud yoktur ki Allah Ta'alân ın onu bize göstermesi 
mümkin olmasın. Görülmesi caiz olm ıyan ş ey, 
yaln ız "ma`düm" dur. Allah Ta'ala mevciid ol-
duğuna göre, kendi nefsini bize göstermesi imkan-
s ız değ ildir. 

94. 	 et-Tevkid s. 85. 
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de bu hususu teyid eden pek çok ayet vârid olmu ştur ve 

bu ayetlerin, hepsinde de Allah'a ve Peygambere itaat, 

aynı  kuvvet ve ayn ı  derecede emredilmi ş tir: "Allah'a ve 

Peygambere itaat ediniz ki rahmet olunas ınız"95, "kim 

Peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmi ş  olur"96, "(Ey 

Peygamber) de ki: E ğ er Allah' ı  seviyorsanız, bana itaat 

ediniz ki Allah da sizi sevsin ve günahlar ını z ı  bağış lasın."97, 

"(Ey Peygamber) de ki: Allah'a ve Peygambere itaat edi-

niz; eğ er yüz çevirirseniz (biliniz ki) Allah kâfirleri sev-

mez"98 , "Peygamber size neyi getirmi ş se onu alınız; neden 

sizi nehyetmi ş se ondan sak ınımz" 99 . 

Zikrettiğ imiz bu bir kaç misal, Hazreti Peygambere 

itaatın ve onun sunnetine ittiba' ın zaruretini aç ık bir ş e-

kilde ortaya koymaktad ır; çünkü mezkar âyetlerden de 

anlaşı lacağı  üzere, vaki olan emirler, ba ş lıca iki husus 

üzerinde teksif edilmi ş tir Bunlardan birincisi, Allah'a 

itaat, ikincisi de O'nun Peygamberine itaatt ır. Allah'a 

itaat, O'nun, Peygamberi vas ıtas ıyle gönderdi ğ i Kur'âna 

itaatt ır. Peygambere itaat ise, onun, Kur'âna taalluk eden 
hükümlerle ilgili şerh ve izahmdan ibaret olan sunnetine 
itaattır. Zira Hazreti Peygamberin vazifesi, yaln ız ken-

disine nazil olan âyetleri insanlara tebli ğ  etmekten ibaret 

kalmamış , ayn ı  zamanda, mücmel gayri mufassal, yahut 

mutlak gayri mukayyed olanlar ın beyan etmekle de gö-

revlendirilmi ş tir. Bu görevle ilgili olarak, Kur'an ı  Kerim-

de şu emir vârid olmu ş tur: "Ey Peygamber, insanlara, 

kendilerine in.dirileni beyan edesin diye sana Zikr (Kur'ân)i 

gönderdi" 100. 

95. (Imran süresi 3, 132. 
96. Nisa' süresi 4, 80. 
97. `Inarn süresi 3, 31. 
98. 2A1-i 'Imran süresi 3, 32. 
99. Ha şr süresi 59, 7. 

100. Nahl süresi 16, 44. 
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Hazreti Peygamberin Kur'âna, veya bir ba şka ifa-
deyle "din"e taalluk eden beyanlar ı , bazen fiili olarak 
tezahür etmi ş  ve mesela müslümanlara "siz de benim 
namaz kıldığı m gibi kılınız" 101  ve "menâsikinizi benden 
ahruz" 102  hadislerinin de delâlet etti ğ i gibi, mücmel olan 
Kur'an emirlerini fiilen beyan etmi ş , bazen de bu beyan-

lar kavli olarak yap ılmış  ve Hazreti Peygamber, bir çok ayeti 

sözleriyle ş erh veya izah etmi ş tir. İş te "sunnet" ad ı  altında 
ifade edilen bu beyanlar, "Peygambere itaat ediniz" meâ-

linde gelen ilahi emirlerin muallak ı  olmuş  ve müslüman-

lar, ilk devirden, itibaren sunneti büyük bir titizlikle muha-

faza ve gelecek nesillere nakletmek zaruretini duymu ş -
lardır; çünkü şuna inanmış lard ır ki, "sunnet" olmaks ı -
zın Kur'ân ın bir çok mücmel gayri mufassal veya mutlak 
gayri mukayyed emirlerini, yahut dine taalluk eden bir 

çok meseleleri bilmek ve tatbik etmek mümkin de ğ ildir. 
Bu bakımdan Hazreti Peygamberin sunneti, Kur'ân ı  
Kerimin ba ş lıca tefsiri olmu ş , Hazreti Peygamber de ilk 
müfessir say ılmış tır 103 . 

Sunnetin veya onun sözle ifade edilmi ş  ş eklinden 
ibaret olan hadisin, Kur'an yan ında sahip oldu ğu bu üs-

tün de ğer, daha Hazreti Peygamber zaman ında anla şı l-
mış  ve sahabe, "ilim" ad ı  altında onu muhafaza edebil-
mek için bütün güçlerini sarf etmi ş lerdir. Yaz ının henüz 
bilinmediğ i, yahut yeni yeni te ş ekkül etmeğe baş ladığı  
ve yaz ı  bilenlerin yok denecek kadar az oldu ğu bir devirde, 

101. El-Bul.üri, SO4, I. 155. 
102. Muslim, Sallitt, II. 943. 
103. Daha sonraki devirlerde, mesela Yahya İbn Ebi 

KesIr'in, "sunnet, Kur'an üzerine hakimdir; fakat 
Kur'ân sunnet üzerine hâkim de ğ ildir" demesini 
(ed-Darimi, Sunen, I. 145), sunnetin Kur'an yan ında 
sahip olduğu değer yönünden mütalaa etmek ge-
rekir. 
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Hazreti Peygamberden i ş itilen sözlerin kaydedilmeden 

muhafazas ın,m, güçlüğünü kabul etmemek mümkin de ğ il-

dir. Bununla beraber, neseb, ş iir ve tarih gibi geni ş  bir 
külliyatm yine yaz ıya dayanmaks ızm muhafazas ında 
baş ar ı  sağhyan bir kavmin, büyük bir imanla ba ğ land ık-
ları  Hazreti Peygamberin hadislerinde de ayni ba ş ar ıyı  
sürdürebileceklerinden ş üphe etmek için de hiç bir sebep 
yoktur. El-Bubari taraf ından nakledilen bir haberden 
öğ rendiğ imize göre, Medin.e'rı in <Ava& denilen bir semtin-

de Umeyye İbrı  Zeyd yurdunda oturan <Omer 
IlaWab ve bir kom şusunun, günlük me ş galeleri dolayısıyle 
her gün ş ehre inemedikleri için aralar ında münavabe usû-
lürıü koymalar ı  ve Hazreti Peygamberin yan ına nöbet-
le ş e giderek onun dinle ilgili beyanlar ını  öğ renip biribir-
lerine nakletmelerium, hadis ö ğ renmek için sahabe aras ında 
baş vurulan usullerin dikkata ş ayan bir yönünü gösterir. 
Fakat hangi usulle olursa olsun, ö ğ renilen hadislerin s ık 
s ık müzakere edilmesi ve tereddüde dü ş ülen hususlarda 
Hazreti Peygambere, yahut bazen onlar ı  iyi bilen sahabi-
lere ba ş vurulmas ı , onlar ın muhafazas ını  sağ lıyan ba ş lıca 
âmillerden, olmu ş tur. 

Ş u hususu da gözönünde bulundurmak gerekir ki, 
hadislerin muhafazas ında ne derece büyük titizlik gös-
terilmi ş  olursa olsun, insan ın, fıtrat ı  icab ı , hata yapmak-
tan masan bulunmad ığı  da bir gerçektir. Ancak böyle 
bir görü ş  ileri sürülürken, her hadisin mutlak surette ha-
talı  muhafaza edildiğ i ve nakli s ıras ında, Hazreti Peygam-
berin ağ zından çıktığı  zamanki mana ve mahiyetini kay-
betti ğ i zehab ına kap ılmamak gerekir; çünkü her insan, 
eline aldığı  bir i ş i ancak kudreti ve ihtisas' nisbetinde yü-
rütebilir; bu ise, insanlar ı  çok defa, becerebilecekleri i ş i 
almağ a sevkeder. Bu husus, bir kaide olarak kabul edile- 

104 . Bkz. 	I. 31. 
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cek olursa, bunun, hadislerin muhafazasmda ve naklinde 

de geçerli oldu ğunu kabul etmemek için hiç bir sebep yok-

tur. Filhakika sahabe devrinde durum böyle olmu ş  ve 
Hazreti Peygamberin binlerce sahabisi 105  içinden çok az 
bir k ı sm ı  hadisle me ş gul olmu ş tur 106. Bu husus bize şu 
gerçeğ i isbat eder ki, ilk devirde hadisle me ş gul olanlar, 
bu i ş i meslek veya ihtisas sahas ı  yapanlar ve kaabiliyet-
lerini yaln ız bu saha için geli ş tirenlerdir. Yaz ının henüz 
inki ş af etmedi ğ i ve hadisin hafızan ın muhafazasma terk-
edildiğ i bir devirde i ş in güçlüğü ortadad ır ve buna yaln ız 

kudret ve kaabiliyet sahibi kimselerin meyletmeleri tabii-

dir. Böyle durumlarda ise, yap ılan i ş te hataya dü ş me 

ihtimali çok daha azd ı r. 

Sahabeyi takip eden tabi'art devrinde durum böyle 

olmamış tır. Bir taraftan siyasi ve itikadi f ırka taraftarlar ı , 

yahut baz ı  mezheb dâileri kendi ç ıkarlar ı  için hadis uy- 

105 . ibnu' ş -Salah' ın Eba Zurca er-Razi'den naklen 
aç ıklad ığ ma göre, Hazreti peygamberle birlikte 
Tebrik gazvesine i ş tirak eden sahabilerin say ı sı  
70 bin civarnıdad ır. Veda hacc ında da 40 bin sahabi 
haz ır bulunmu ş tur. Hazreti Peygamber vefat et-
tiğ i zaman onu gören ve i ş iten Medine ile Mekke 
halkından ve sair Araptan olan sahabi say ı sı  114 
bindir (` s. 167-268). 

106. Hazreti Peygamberden çok hadis rivayet etmekle 
ş öhret kazanan ve "muksiran" denilen sahabilerin 
sayı s ı , Ahmed İbn 1.-lanbere göre sadece alt ıdır. 
Bunlar• Eba Hurayra, İbn cOmer, Ummu-l-mu )- 
minin Cabir İbn `Adbillah, İbn 'Abbas ve 
Enes İbn Malik'tir. Bunlar aras ında, hadisi en çok 
olan sahabi ise Elı fı  Hurayra'd ır. Bu sahabilerin 
terceme-i halleri incelenecek olursa, bunlar ın, diğ er 
sahabilere nazaran Hazreti Peygamberle en çok 
temas ı  olan ve vakitlerinin ço ğunu onun yan ında 
geçiren kimseler olduklar ı  görülür (ayn ı  eser, s. 
266). 

58 



dururlarken, di ğer taraftan hadise ve hadis rivayetine 

ehil olm ıyart baz ı  kimseler bu sahaya el uzatm ış lar, niyet-

lerinde samimi olsalar bile, gafletleri ve ehliyetsizlikleri 

dolay ı sıyle, kendilerine sahih olarak gelen hadislerde yap-

t ıklar ı  hatalarla onlar ı  tahrif ve tashif etmi ş lerdir. 

Ehil olm ıyanlar ın hadis sahas ına kolayca s ızd ıklarnu 

ve tahribkar bir rol oynad ıklarm ı  ortaya koymas ı  bakı -

mından İ mam el-Eyza(inin ş u sözü ş ayani dikkatt ır: "Bu 

ilim büyük bir şerefe sahipti. Ricalin, h ıfzunla iken a ğı z-

dan alınır ve müzakere edilirdi; fakat ne zaman ki kitaba 

girdi, nuru kayboldu, ehil olm ıyanlar ın eline dü ş tü" 107 . 

Bu sözlerde büyük bir hakikat pay ının bulundu ğuna ş üp-

he yoktur; çünkü hadislerin kitaba tevdi edilmesinden 

önceki devirlerde bu i ş  hafı za ile yürütülmü ş  ve hadislerin 

canlı  olarak kalmalar ını  sağ lamak gayesiyle müzakere 

kap ı sı  daima açık tutulmu ş tur. Bu suretle hataya dü ş ülen 

noktalar ın tashihi de mümkin olabilmi ş tir. Binlerce ha-

disi isn,adlanyle birlikte h ıfzetmek, müzakere s ıras ında 

her isnad ı  ait olduğu metne veya her metni ait oldu ğu 

isnada bağ lamak, kudretli bir hafıza i ş i olması  dolayı sıyle, 

ehil olmıyan, kimseler bu sahaya nüfûz edememi ş lerdir. 

Hadis kitabetinin yayg ınlaş tığı  ve hafızan ın ikinci plana 

düş tüğ ü devirlerde ise, bu güçlük ortadan kalkm ış  ve ehil 

olmıyan bir çok kimse, hafızaya dayanmaks ızm yaz ı p 

rivayet ettikleri hadislerle bu filmin ş erefinden nasiblerini 

alma yolunu tutmu ş lard ır. Ne var ki ehliyetsizli ğ in neti-

cesi olarak, çe ş itli kusurlar ın, rivayet ettikleri hadislere 

intikalini önleyemedikleri gibi, kendilerini hadis tenkid-
çilerinin sert ve ac ı  dillerine dü ş mekten de kur

. 

 taramam ış -

lard ır. 

Bir taraftan mevzu (uydurma) hadislerin zuhuru, 

diğer taraftan ehliyetsiz ki ş ilerin hadis sahas ına el atma- 

107 . El-Hatibu'l-Ba ğdadI, 	 s. 58. 
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lar ı , cerh ve ta'dil faaliyetinin, bir ba şka ifadeyle hadis 

ilminde tenkid hareketinin ba ş lamas ına yol açm ış t ır. Ön-

ce sahih hadis için, baz ı  ş artlar ı  içine alan bir ölçü vazedil-

mi ş  ve bu ş artlar ş u ş ekilde belirlenmi ş tir: 1. Sahih hadi-

sin râvileri adil ve zab ıt olmal ı d ırlar; 2. İ snad ı  muttas ıl 
olmalı d ır; 3. Hadis saz-, yani güvenilir râvilerin rivayetine 

muhalif olmamal ıd ır; 4. Hadisi za'fa dü ş ürecek bir ılleti 

bulunmamal ı d ır 108 . Bu ş artlar ın tesbitinden sonra her râvi, 
ayr ı  ayr ı  tetkike tabi tutulmu ş , terceme-i halleriyle bir-

likte adalet ve zabt yönünden durumlar ını  gösteren ta-

bakat kitaplar ı  vücüda getirilmi ş tirlo. Ayr ıca bunlar ın 

rivayet ettikleri hadisler ele al ınarak, gerek ittisal ve ge-
rekse ıllet yönünden s ıhhat dereceleri tesbit edilmi ş tir. 

Sahih hadislerin ş art ı  olarak her ravide aranan ada-

let ve zabt vas ıflarm ın değ iş ik râvilerde birbirinden farkl ı  
derecelerde bulunmas ı  dolay ı s ıyle, hadislerin s ıhhat dere-

edeni de bu vas ıflara göre de ğ erlendirilmi ş  ve mesela bu 

vas ıflar ı  en üstün derecede hâiz olan ravilerden müte ş ek-

kil bir isnad, en sağ lam isnad, böyle bir isnadla gelmi ş  

108 . İbn Hacer el -(Askalani'nin tarifine göre (bkz. Nutı -
betu'l-fiker şerhi -Ilahiyat Fakültesi yay ınlarından 
1971 -s. 33), haber-i âhâd, ş az ve ılletten salim ve 
senedi muttas ıl olduğu halde, zabt ı  tam, Mil kimse-
lerin nakli ile sahih olur Sahihin bu tarifinde "saz 
ve ılletten sâlim olma" tabiriyle, saz ve muallel 
olan hadisler tarif d ışı na çıkar ıldığı  gibi, "senedi 
muttas ıl" tabiriyle, munkat ı, mucallak, 
mudelles ve mursel gibi senedinde gizli veya aç ık 
inkıta bulunan hadisler, "zabt ı  tam ve Mil" tabi-
riyle de, aynen ve halen mechul olan, yahut za'f 
ile marüf bulunan kimselerin hadisleri sahihten 
ayr ı  tutulmu ş tur. 

109. Her ne kadar bu türlü kitaplar ın telif tarihleri 
muahhar devirlere rastlarsa da, râvilerin bahis 
konusu etti ğ imiz hallerinin incelenmesine çok er-
ken ba ş lanmış tı r. 
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olan hadis de en sahih hadis olarak kabul edilmi ş tir. Bu 

suretle, adalet ve zabt yönünden farkl ı  derecelerde olan 

râvilerin hadisleri, s ıhhat yönünden de farkl ılık arzetmi ş  
ve her guruba giren hadis, di ğer gurubtaki hadislerden 

ayırt edilebilmek için ayr ı  bir isim altında zikredilmi ştir110. 

Hadisler, yukar ıda aç ıkladığı mı z ş ekilde s ıhhat dere-

celerine göre s ınıfland ırıldığı  gibi, bize geli ş leri itibariyle 

râvilerinin azlığı  veya çokluğu yönünden de ayr ı  bir smıf-
land ırmaya tabi tutulmu ş lard ır. Meselâ her tabakada sa-

yısı  bilinmiyen kalabal ık bir cemaatin rivayet etti ğ i hadi-

se "mutevâtir" ad ı  verilmi ş m, bunun d ışı nda kalanlara 

110. Sahih hadislerin, ş ahiti li zâtihi, sahib li gayrihi, 
hasen li zâ'tihi ve Imsep li gayrihi olarak derecelen-
dirilmesi için bkz. İbn. Hacer, Nuhbetu'l-fiker ş er-
hi, s. 33. 

111 . Hadisçiler aras ında meş hur olan tarife göre mute-
vatir, akl ın, yalan üzerinde ittifak etmelerini kabul 
edemiyeceğ i kalabalık bir cemaatin yine ayn ı  ş ekilde 
kalabalık bir cemaattan rivayet ettikleri hadis-
lerdir. Mutevatir hadiste, râvilerin say ı s ı  hak ında 
belirli bir rakam ileri sürülmemi ş tir. Esasen haberin 
rivayetinde her hangi bir kas ıd olmaks ı z ın, sayı sı  
belli olmayan kimselerin ittifak etmeleri, buna muka-
bil, bu kalabalığı n yalan üzerinde birle ş meleri ih-
timali de olmamas ı  sebebiyle, bu say ının tesbitine ça-
lış mak lüzumsuzdur. (bkz. İbn Hacer, Nulı betu'l-
fiker ş erhi, s. 23). Yukar ı da tavsif edilen kalabal ı -
ğı n, hadisi lafzi bir ittifakla nakletmeleri halinde o 
hadis, mutevcitir laffi, olur. Fakat mezkür kalabal ık, 
hadisin belirli bir manâs ı  üzerinde ittifak ederek 
onu rivayet ederse, hadis mutevcitir manevi olur. 
Meselâ bir kimse Hazreti Peygamberin bir deve 
hediye etti ğ ini, bir ba şkas ı  bir koyun, bir ba şkas ı  
bir sığı r hediye ettiğ ini haber yerse ve bu haber-
ler, değ i ş ik ş eylerin hediye edilmi ş  olduğunu ortaya 
koymakla beraber Hazreti Peygamberin bir ş ey hedi-
ye ettiğ ini belirtmesi bak ımından tevatür derecesine 
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da "âlyad" denilmi ş tir. Ahâd hadisler ise, tabakalardan 

birisinde, râvisi bire dü ş müş  ise "garih", ikiye dü şmüş  ise 

`aziz", üç ve daha fazla râvisi bulundu ğu halde müteva-
tir derecesine ula ş mamış  ise "me şhür" adını  alan kısı m-

lara ayr ılmış lard ır 112 . 

İş te yukar ıdan beri kısaca özetleme ğe çalış tığı mız 

"hadis ilmi"nin konusu, bu âhâd hadisler olmu ş  ve hadis 
imamları , bütün mesaikri ıı i, bu hadislerin sahihlerini, 

zayıf ve sakim olanlar ından ay ırt etmeğ e hasretmi ş lerdir; 

çünkü mutevatir hadisler hadis ilminin tetkik konusu 

içine girmemi ş lerdir; bunlar tetkike tâbi tutulmaks ızın 

ameli gerektiren hadislerdirn 3 . Konumuz yönünden ehem-
miyeti dolayı sıyle ş u hususa da i ş aret etmek gerekir ki, 

yukarıda verilen kısa izahattan da anla şı ldığı  gibi, hadis-

lerin mutevatir ve ahad olmak üzere iki k ısma bölünme-

len, sonra da ahaduı  "garib", "aziz" ve "me şhür" olmak 

üzere üç k ı sımda mütalaa edilmeleri, sadece, isnad yönün-

den bize geli ş leri itibariyle olup, onlar ın sıhhat dereceleri- 

ula ş mış  olsa, "hediye fiili" mutevatir manevi olur. 
Es-Suya:tl, mutevatir manevi hadise misal olarak 
Hazreti Peygamberin refeu'l-yedeyn fi'd-du`tı )  "duâ 
esnas ında ellerin kald ırılması" hadisini zikretmi ş tir 
Bu hadisin muhtelif kaziyelerde nakledil ıniş  100 ka-
dar rivayeti vard ır; bu kaziyeler tevatür derecesinde 
olmamakla berebar "duâ esnas ında ellerin kald ır ı l-
ması", bütün rivayetlerde mü ş terektir ve tevatür 
derecesindedir. (bkz. Tedribu'r-reivi, s. 375). Ru'yet 
hadisi de böyledir. Hazreti Peygamberden de ğ iş ik 
mana ve lafızlarla ru'yetle ilgili bir çok hadis riva-
yet edilmi ş tir. Bu hadisler, ayr ı  ayr ı  tevatür dere-
cesine ula ş mamış  olsa bile, ru'yeti isbat etmek yö-
nünden müş terek manalan vard ır ve bu mana te-
vatür derecesine ula ş mış t ır. 

112. Haberlerin bu taksimi hakk ında daha geni ş  bilgi 
için bkz. /bn Hacer, Nuh,,betu'l-fiker şerhi, s. 25. 

113. Bkz. aynı  eser, s. 24. 

62 



nin tayininde baş vurulan bir ölçü de ğ ildir. Bu bakımdan 
baz ı  hallerde turukun çoklu ğu, hadisin s ıhhatini takViye 

eden bir unsur olarak kabul edilse bile, tabakalardan 

birisinde râvi say ı s ı  azalm ış  olan bir hadisin, turuku çok 

olan bir ba şka hadise nisbetle daha az sahih oldu ğu ileri 

sürülemez. Bu esasa istinaden, e.hli sunnet ulemas ı , sıhhati 

sâbit olmuş  âhâd hadislerin dinde delil olarak kullan ılma-

larını  ittifakla kabul etmi ş lerdir. Esasen, ba ş ta el-Bubari 

ve Muslim olmak üzere sahih hadisleri toplamakla ş öhret 

kazanan müelliflerin meydana getirdikleri eserlerin muh-

tevas ı  da, büyük bir çoğunlukla âhâd hadislerdir. 

6. 1ihad hadisler 

Vahıd veya ahad, lugatta "bir" manas ında kullan ıl-
dığı na ve ahadm valudin ço ğ ul ş ekli olduğuna göre, ha-

beri vah ıd (ahad) e bir (birler)in haberi demek do ğ ru 

olur. Bir başka ifadeyle, "bir ki ş inin diğer bir ki ş iden 

rivayet etti ğ i haber" de diyebiliriz. Ancak bu tarif, vahl-

din lugat manas ı d ı r ve hadisçiler aras ında kullanılan ve 
meşhur olan tariften farkl ı dır; çünkü haber-i vahidin ıs-

tılah manas ında râvi say ı sı  ş art ko ş ulmamış , bu say ı  ne 

kadar çok olursa olsun, metevatir derecesine ula şmamış  
her habere haber-i âhâd denilmi ş tir "4 . 

Ehli Sunnet ulemas ı , sahih oldu ğu taayyün etmi ş  
haber-i ahad ın dinde huccet olarak kullan ı lması  ve onunla 
amel etmenin gerekli oldu ğu üzerinde birle ş mi ş lerdir. Bu 

birle ş me, Hazreti Peygamberin dini meselelerde yegane 

otorite olmas ınm tabii bir neticesidir. Daha önce zikret-

tiğ imiz baz ı  âyetlerden de anla şı ldığı  gibi, dini meselelerde 

söylediğ i sözlerin al ınmas ı  ve onlara uyulmas ı  Kur'an' 

Kerimin' getirdi ğ i emirlerdendir. Bu emirlere istinad eden 

114. Bkz. (Abdu'l-(Aziz el-BubarI, Ke şfu-l-esrdr, 11.379; 
el-Ceza'iri, Tevc ı h ıt'n-nazar, s. 33. 
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müslümanlar, Hazreti Peygamberden nakledilen dinle 

ilgili haberleri alm ış lar ve onlarla amel etmi ş lerdir. Bu-

nunla beraber, haber-i ahad ın ilm-i yakin ifade edip et-

mediğ i konusu baz ı  mezhebler aras ında görüş  ayrılıklar ı -

na yol açmış , hanefilerle ş afi'iler ve mâlikilerin bir k ısmı , 

bütün mutezile ve havaric, bu haberlerin do ğ ru olduğu 

kadar yalan olmas ı  ihtimalini de gözönünde bulundura-

rak, ilim ifade etmiyeceklerini ileri sürmü ş lerdir. Mutezile 

ve havaric, daha ileri giderek ve bu hususu da kendileri 

için bir delil ittihaz ederek, haber-i vah ıdle amel etmenin 

gerekli olmad ığı nı  söylemi ş lerdirlis. Ahmed İbn Hanbel, 

Malik ibrı. Enes ve hadisçilerin ekserisi ise, haber-i ahad ın 

sıhhati sabit olunca ilm-i yakin ifade etti ğ i ve dolayı sıyle 

ameli gerektirdi ğ i görüş ü üzerinde birle ş mi ş lerdir 116 . Maa-

mafih burada mühim olan, mutezile müstesna, sunnet 

ehlinin haber-i ahadla amel etmenin gereklili ğ i üzerinde 

ittifaklar ıdır. Hazreti Peygamberin hayat ında ve vefat ın-

dan sonra sahabenin takip ettikleri yol da budur. Kay-

naklar bu hususta bize pek çok misal göstermi ş lerdir. Bu-

rada, bu misallerden baz ılarm ı  zikretmeyi faydal ı  görüyo-

ruz: 

1 . Bir hadisinde Hazreti Peygamber ş öyle buyurmu ş -

tur: "Sözümü i ş iten, onu iyice belleyen, sonra da ba ş kasına 

nakleden kimsenin yüzünü Allah ak etsin. Olabilir ki, "f ı -

kıh hamili" bir kimse fakih de ğ ildir ve olabilir ki, "fıkıh" 

hâmili" bir kimse, kendisinden daha fakih bir kimseye onu 

nakleder" 117. 

Hazreti Peygamber, bu hadisinde sözünün dinlenmesini, 

bellenmesini ve ba şkas ına nakledilmesini emretmi ş tir; tâ 

115. İbn Hazm 	fi u ş iili'l-algdı m, I. 119; cAb- 
du'l-cAziz el-BuharI, Ke şfu'l-esrör, II. 370. 

116. Aynı  yer. 
117. Bkz. Ebii Davfıd, Sunen, II. 289; İbn Mace, Su-

nen. I. 102; keza bkz. e ş -Safi`i. 	s. 402. 
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ki kendisine nakledilen kimse de, onu, ayn ı  ş ekilde bir ba ş -
kasına nakletsin. Hadiste hitap, bir ki ş i içindir. Bu kimse 

fakih olmayabilir ve Hazreti Peygamberin sözünü anla-
mıyabilir; fakat onu h ıfzedip fakih olan bir kimseye naklet-

tiğ i zaman, bu söz, dinde bir delil olur 118 . 

2. <Abdullah Ilin <Omer'den rivayet edildi ğ ine göre, 
Kubâ'da müslümanlar sabah namaz ı  kılarlarken bir kimse 
gelip Hazreti Peygambere nâzil olan bir âyetle k ıblenin Kâ-

beye çevrilmesinin emredildiğ ini haber vermi ş tir. Bu ha-

ber üzerine müslümanlar yönlerini Kri'beye çevirmi ş lerdir. 

O zamana kadar k ıble Ş 'âni ciheti idi ve 	halkı , Engr 

aras ında fıkıh ehli olarak tan ınmış  olup, Allah' ın farz k ı l-
dığı  bir istikamete yönelmi ş  bulunuyorlard ı . Her hangi bir 

delil olmadıkça bu farz ı  terkedemezlerdi. O s ıralarda Haz-

reti Peygamberle kar şı laş mamış lardı  ve Allah Ta'âlânm, 

kıblenin tahvili hakkında ona nas ıl bir âyet indirdiğ ini de 

bilmiyorlard ı . Allah' ın Kitabı  ve Peygamberinin sunnetine 

dayanarak, fakat âmmenin haberiyle de ğ il, bizzat Hazreti 

Peygamberden i ş itmek suretiyle belirli bir tarafa yönelmi ş -

lerdi. Halbuki ş imdi, yaln ız bir ki ş inin, fakat sözüne güven-

dikleri bir ki ş inin haberiyle, daha önce üzerlerine farz k ı -
lınan yönden, Hazreti Peygamberin de ğ iş tirdiğ i bildirilen 

tarafa yöneliyorlar ve bunu, sözüne güvenilir kimselerden 

olduğu zaman, bu gibi kimselerin haberlerinin delil olduğunu 
bilerek yap ıyorlard ı  119 . 

3. Enes İ bn ISUlik'ten rivayet edilmi ş tir: "Elif' Tel-

ha ve Ebii cUbeyde Ibnul-Carrüh'a hurmadan yap ılmış  
ş arap verirdim. Bir gün bir haberci geldi ve ş arab ın haram 

kılındığ niı  haber verdi. Elif]. 'falba bana dedi ki: Kalk ve 

bu ş arap kab ını  parçala. Kalkt ım ve onu bir ta ş la ka- 
dim,' 120. 

118. er-Risöle, s. 402-403. 
119. Aynı  eser, s. 407-408. 
120. Aynı  eser, s. 409. 
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Ş arap, ilk devirlerde haram de ğ ildi ve müslümanlar 

aras ında içenler bulunuyordu. Enes İbn Mülik'iıı  sözünden 

anlaşı ldığ ma göre, bir kimse tahrim âyetinin nâzil oldu ğunu 
haber verdiğ i zaman, gerek Ebü `Ubeyde ve gerekse Ebü 

Tal1la ve Enes İbn Mülik'ten hiç biri "biz ş arab ın halül ol-

duğunu biliyoruz; Peygambere soral ım, yahut haber-i 

âmme bize gelsin, ona göre amel edelim" dememi ş , fakat 

her üçü de, sözüne güvendikleri kimsenin haberiyle amel 
etmiş lerdir. 

4. Hazreti Peygamber, Kays İbn (Asım, ez-Zibrikân 
İbn Bedr ve İbn Nuveyre'den her birini, Islamiyeti ö ğ ret-
meni için kendi kabilelerine göndermi ş tir; çünkü bunlar ın 
kendi kabileleri içinde sözüne güvenilir kimseler olduklar ını  
biliyordu121 . 

5 . Mu(üz İbn Cebel'i Yemen'e göndermi ş  ve kendisine 

(yani Mucâz'a) itaat edenlerin, etmeyenlere kar şı  savaş -
malar ını , Yemen halk ına Allah' ın farz k ı ldığı  ş eyleri öğ ret-
mesini ve vermeleri vâcip olan sadakay ı  onlardan almas ını  
ona emretmi ş tir. Hazreti Peygamberin Yemen'e göndermek 
için Mucâz' ı  seçmesine sebep, Yemen halk ının onu tanı -
maları  ve sözüne güvenmeleri idi 122 . 

6. Hazreti Peygamberin vefat ından sonra da haber-i 
âhâd, ayn ı  ş ekilde delil olarak kullan ılmış tır. Ebü Bekr, 

ceddenin mirası  hakk ında hiç bir hüküm bulamad ığı  zaman, 
miras talebinde bulunan ya ş lı  bir kad ını  eli bo ş  döndürü-
yordu ki, el-Muğ ire İbn Şube ve Muhammed İbn Mesleme, 
Hazreti Peygamberin ceddeye südüs verdi ğ ine dair bir ha-
dis nekletmi ş ler ve Ebü Bekr bu habere dayanarak ka-

dına südüs vermi ş tir 123 . 

121. Aynı  eser, s. 414. 
122. Aynı  eser, s. 416. 
123. fi u şüli'l-ahldım, II. 91. 
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7 . `Omer İ brıul-1-Jattab, sahabe aras ında ceninin 

diyeti hakkında Hazreti Peygamberden her hangi bir haber 

bulunup bulunmadığı nı  ara ş tır ırken Hamel İbn Malik 

İbni'n-Nabiğ a ç ıkmış  ve ona ş u haberi vermi ş tir: Bir gün 

iki kar ımdan biri, hamile olan diğ erine bir sopa ile vurdu ve 

karnındaki ceninin ölü olarak dü ş mesine sebep oldu. Bu 

hadise üzerine Allah' ın Rasülü gurra ile, yani ~an ın 

diğerine bir köle veya cariye vermesine hükmetti; `Omer 
İbnu'l-Hattab bu haberi duyunca ş öyle demiş tir: "E ğer 

bu haberi i ş itmemi ş  olsayd ım, nerede ise kendi re'yimle 

hüküm verecektim" 124. 

Bu haber gösteriyor ki, her hangi bir mesele hakk ında 

Hazreti Peygamberden bir hadis nakledilir ve bu hadisin 

doğ ruluğu yakinen bilinirse, bu mesele hakk ında o hadis 

terkedilerek ş ahsi görüş e göre amel -edilmez; edilse bile 

haberin gelmesinden sonra ondan rüca edilir. Bu kaideyi 

ş u haber de teyid etmektedir: 

8. Sa<id İbnul-Museyy-ib'in rivayetine göre`Omar 

İbnul-Hattab diyordu ki: "Diyet, akl ı  baliğ  olan kad ın 

içindir. Kadın kocas ının diyetinden hiç bir ş eye varis ola-

maz". Fakat ei- Zahhak İ bn Sufyan ç ıkıp da Hazreti 

Peygamberin, kendisini "E şyem Z ıbabi'nin diyetinden 

karı sını  varis kılmas ını" yazd ığı nı  haber verince `Omer 

İbnul-Hattab kendi sözünden rücâ etmi ş tir 125 . 

Er-Risüle'nin ş arihi Ahmed Muhammed Ş akir, yukar ı -
da zikrettiğ imiz Hamel İ bn Malik'in cenin hakk ındaki 

haberiyle bu son haberi bahis konusu ederek şu açıklamayı  
yapmış tır: "E ş -Safi% ilı tildfu'l-lıadlş  adlı  kitabında her 

iki habere i ş aretle der ki: Bu haberler, haberi vaindin, onu 

haber verenin s ıdkma güvenildiğ i zaman, kabul edilmesi 

124. E ş -Safi% er-RisMe, s. 427; el-5kmidi, ad ı  geçen 
eser, II. 91. 

125. E ş -Safi% ad ı  geçen eser, s. 429. 
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gerektiğ ine delâlet ederler. E ğ er böyle bir haberi, her han-

gi bir hal dolayısıyle reddetmek icab etseydi, herkesten 

önce <Omer ibnu'l-ljattab bunu yapar ve mesela Hamel 

Ibn Malik'e "sen Tihame ehlinden birisin", e±-2ahl ıak'e 

de "sen Necid ehlinden birisin; her ikiniz de Hazreti Pey-
gamberi görmediniz; yahut onunla sohbetiniz çok az. Ben 

ve Muhaciran ile Ansardan bir çok kimse onunla beraber-

dik. Ondan nakletti ğ iniz bu haberler, nas ıl bizim mechu-

lümüz kaldı  da siz öğ rendiniz. Her ikiniz de rivayet gitti-

ğ iniz haberde teksiniz; onlar ı  sizlerden ba şka rivayet eden 

olmamış tır Yan ılman ız ve unutman ız mümkindir" diye-

bilirdi. Fakat bunlar ı  söylememi ş  ve kad ının, kocas ına 
varis kılnımas ıyle düş ük cenin hakk ında kendi görü ş ünü 

-ki bu ikincisinde <Omer, e ğer cenin canlı  düş erse diyeti 

100 deve, ölü olursa hiç bir ş ey laz ım gelmez, görü şüne 

sahip bulunuyordu- terkederek iki ki ş inin Hazreti Pey-

gamberden rivayet etti ğ i haberlere tâbi olmu ş tur. Allah, 

elçisi diliyle dillediğ i ş eye, mahlakat ın ibadet ve ittiba ını  
zaruri k ılar. Hiç kimse, Hazreti Peygamberden gelen bir 

haber için, kendi görü ş üne dayanarak "niçin" ve "nas ıl" 

suallerini s ıralamağ a ve sözüne güvendiğ i kimsenin ha-

berini -bu haber yaln ız bir ki ş i tarafından rivayet edilmi ş  
olsa bile- reddetme ğe mezürt değ ildir" 126. 

Ehli Sunnetin, âhâd haberler hakk ındaki görü ş leri 

bu olmakla beraber Mutezile imamlar ı  bu görü ş e muha-

lefet etmi ş ler ve bu çe ş it haberlerle amel edilemiyece ğ ini 

ileri sürmüş lerdir. Bu konuyle ilgili olarak el-Ami& ş öyle 

demi ş tir: "Haber-i valudle amel etmek ekseriyetin mez-

hebidir; fakat el-Cubba'i ile kelamc ılardan bir gurubun 

görüşü bu mezhebe muhaliftir" 127. 

126. Aynı  yer. 
127. adı  geçen eser, II. 68. 
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El-Bağdadi, mutezile imamlar ından 
çeş itli görüş lerini zikrederken haberi ahadla ilgili görü şü 

hakkında da şu bilgiyi verir: Ebu'l-Hugeyl'e göre, do ğ ru-

dan doğ ruya gözle görülmesi veya kulakla i ş itilmesi art ık 

mümkin olm ıyan geçmi ş  peygamberlere ait meselelerin 

haber yolu ile bilinmesi, aralar ında Cennet ehlinden bir 

veya daha fazla kimsenin de bulundu ğu en az yirmi 

ki ş inin rivayet etmesi halinde mümkin, olur. Aralar ında 

Cennet ehlinden bir kimse bulunmazsa, kâfir ve fâsik olan-
ların haberleri, say ıları  yalan üzerinde birle ş melerini müm-

kin kılmayacak mutevatir derecesine bali ğ  olsa bile, huc-

cet olarak kullan ılamaz. Sayılar ı  dört ki ş inin altında olan-
lar ın haberleri hiç bir hüküm ifade etmez. Dörde yirmi 

aras ında olursa, haberlerinin ilim ifade etmesi muhtemel-

dir, fakat kafi de ğ ildir. Yirmi kiş i oldukları  ve aralar ında 

Cennet ehlinden de bir ki ş i bulunduğu zaman, haberin 

ilim ifade edeceğ ine ş üphe yoktur128. El-Bağdadrye göre, 

Ebu'l-Huzeyrin âhâd haberler hakk ındaki bu görüş ü, 

onlar ın dindeki faydalar ını  ibtal etmek gayesini güder; 

çünkü onun, yirmi ki ş i aras ında bulunmas ını  ş art ko ş tuğu 

Cennet ehlinden biri, aslında itizal ve kader fikrine sffliip 
olan kimsedir. Bu fikre sâhip olm ıyan, kimse, Ebu'l-11u-

zeyre göre, mü'min say ılamıyacağı  gibi, Cennet ehlinden 

de değ ildir '29 . 

Mutezile imamlar ından el-ljayy4 da, bir rafiziye 

reddiye olarak telif etti ğ i bir kitab ında âhâd haberleri 

bahis konusu ederek ş öyle demi ş tir: "Biz, adil bir ki ş inin 

haberinin huccet olarak kullan ılabileceğ ini kabul etmi-

yoruz" 130 . 

128. El-Fark beyne'l-firalc, s. 77. 
129. Aynı  yer. 
130. Bkz. Kittı bu'l-Intiş dr, s. 55. 
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Mutezile imamlar ının, âhâd haberleri reddederken 

istinad ettikleri gerçek sebebi tesbit etmek bir hayli güç-

tür. Râvilerin, haberlerin rivayetinde hataya dü ş müş  
veya yalan söylemi ş  olmaları  ihtimali, i ş in zahiri tarafını  
teşkil eder. Tek bir râvi için bu ihtimalleri dü ş ünmek 

mümkin olsa bile, gerek ayn ı  haberin rivayetinde iki, üç 

ve daha fazla ravinin birle ş mesi ve gerekse bu râvilerin 

hadisçiler aras ında adalet ve zabt yönlerinden ş öhret ka-

zanmalar ı , hata ve yalan ihtimalini yok edecek yeterli 

sebeplerdir. Bununla beraber, Kur'an ayetlerinin de te-

yid ettiğ i bazı  meselelerde, mutezilenin, ak ıllarına aykırı  
düş tüğü gerekçesiyle bu âyetleri tevil ederek zahiri ma-

nalar ından uzakla ş t ırmalar ı , sahih de olsa baz ı  haberleri 

reddetmek hususunda onlar ı  daha cüretkar yapmamas ı  
için hiç bir sebep yoktur. İş te ru'yet hadisleri de bu yön-

den redde u ğ ramış  haberlerdendir. Burada, Kutub-i Sitte-
de yer alan bu haberleri, ru'yeti isbat eden birer delil ola-

rak zikredecek ve mutezilenin bu haberler hakk ındaki 

görüş lerini aç ıklamağ a çalış acağı z. 

Birinci delil 

41' 	t?. : 1 .'31; 	.4  -I.," <-31  ı .f 

,j 	 : 	 4 ;.1 	 JUI; 

Lt _,p 4,4 	 Jl; . 	 liJI; 

4.15- 	 : Ju . 	1_,ıı ; 
İki sahifeye yakın, uzun bir hadisin baş tarafından 

çok k ısa bir miktar ını  aldığı mız bu sözler sahabi Eb ıl 
Hurayra'dan rivayet edilmi ş tir: 

"Baz ı  kimseler Hazreti Peygambere: Yâ Rasalallah, 

Kıyamet Gününde Rabb ımı zı  görür müyüz? diye 

sordular. Hazreti Peygamber: Bedir gecesi ay ı  gör-

mek için itiş ip kakışı r, birbirinize zarar verir misiniz? 

dedi. Hay ır, yâ Rasalallah, diye cevap verdiler. Haz- 
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reti Peygamber tekrar, önünde bulut yok iken güne ş i 

görmek için birbirinize zarar verir misiniz? diye sor-

du. Onlar yine hay ır, yâ Rasûlallah, dediler. Hazreti 
Peygamber ş öyle buyurdu: İş te (bedir gecesi ay ı , ve 

bulutsuz günde güne ş i rahatça) gördü ğünüz gibi 
Rabb ını z ı  göreceksiniz"... 

Mezkür hadisin rivayet isnadlar ını  zikretmeden önce 
yine me şhur sahabilerden Ebii Sa<id el-Hudrrden rivayet 
edilen şu hadise de hemen i ş aret etmek istiyoruz. Bu su-
retle, gerek Ebü Hurayra'n ın ve gerekse Ebii Sacid el-

Rudrrnin rivayet ettikleri hadisleri -ba ş  tarafından bir 

kısmını  da olsa- kar şı laş t ırmak, ayn ı  zamanda, her ikisi-

nin de Hazreti Peygamberle baz ı  kimseler aras ında cere-

yan eden konu ş mayı  naklettiklerini anlamak mümkin 

olacakt ır. Esasen yukar ıda da belirtti ğ imiz gibi, iki sahi-
feye yakın uzunluğu bulunan her iki hadis metni, rivayet-

ten ileri gelen baz ı  kelime farklar ı  ile aynı  manayı  ifade 
etmektedir. 

İkinci delil 

.431 j„, 	 .&! 	,5 ) .u.st 

(i.J1 	 r „?.  14, 	;.u"1 

0-g 	 J. c 	: t j a.k  .51 1  

(*) 	 : 	j  < 	Zı 	,s:JI J1; . 	I j31; 	y1.0 lel' 

J ı; 	: 1,11; 	04 3.; J41 a:J. 
z. 17,31 	 L-• : 	 " • • 	 L.1.° 

• L> .1P-1 ejj û (:) 

"Ebii Sacid el-Hudri (R.A.) den rivayet olunmu ş tur: 

Hazreti Peygamber zaman ında baz ı  kimseler ş öyle 

dediler: Yâ Rasûlallah, K ıyamet Günü Rabb ımı zı  
görür müyüz? Hazreti Peygamber- Evet, gün orta-

sında bulutsuz güne ş  ışığı nı  görmek için (iti ş ip kakı - 
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şı r) birbirinize zarar verir misiniz? buyurdu. Hay ır, 
dediler. Hazreti Peygamber• Bedir gecesi bulut ol-
madığı  bir zamanda ay ı  görmek için (iti ş ip kakışı r) 

birbirinize zarar verir misiniz ? diye sordu. Onlar yine 

hayır, dediler. Hazreti Peygamber ş öyle buyurdu: 
İş te güneş  veya ay ı  görmek için nas ıl itiş ip kakış arak 

birbirinize zarar vermezseniz, K ıyamet günü Allah'ı  
görmek hususunda da birbirinize zarar vermiyecek-

siniz..." 

Ebü Hurayra hadisi el-Bubüri, Muslim, Ebü Dr ıvad, 

et-Tirmizi ve İbn Mke tarafından el-CCimicu' ş -Saltill ve 

es-Sunen ad ıyle marilf el-Kutubu's-Sitte'nin be ş  kitabında 

nakledilmi ş tir 

El-Bubüri, a ş ağı da verilen tablodan da takip edile-
bileceğ i gibi Mahmüd -cAbdurrazzüb.- Ma (mer - İbn Ş ihüb 

ez-Zuhri - <Atv İbn Yezid isnad ıyle hadisi Ebü Hurayra-
darı  naklettiğ i gibi 131 , Ebul-Yemün - Şucayb - İbn Ş ihüb 

ez-Zuhri - <Atü) İ bn Yezid - Sa<kl İbnu'l-Museyyib 132, 

ayr ıca, Kitübu't-tevhidde cAbdu'l-<Aziz İbn <Abdullah 

- ibrüldm İbn Said - İbn Ş ihüb ez-Zuhri - (Atv İbn Ye-

zi'd 133  isnadlarıyle de rivayet etmi ş tir. 

Muslim, ikisi İbn Ş ihüb ez-Zuhri'de birle ş en üç ayr ı  
isnadla, hadisi Ebü Hurayra'dan. nakletmi ş tir. İ snadlar-

dan. birisi, Zuheyr İbn Harb - Yackilb İbn İbrüldm, di-

ğ eri, <Abdullah İbn <Abdi'r-Rahmün ed-Dürimi Ebu'l-
Yemün - Ş dayb tarikıyle İ bn Ş ihüb ez-Zuhri'ye ula şmak-
ta, birincisi <Mü' İbn Yezid, ikincisi ise hem <Atü' İbn 

Yezi'd, hem de Saci'd İbnu'l-Museyyib vasıtas ıyle Ebü 

Hurayra'dan gelmektedir 134. Muslim'in üçüncü isnad ı  

131. Bkz. el-Bubüri, şalA (kitübu'r-rikük), VII. 205. 
132. Aynı  yer. 
133. Bkz. ayn ı  eser, VIII. 179. 
134. Bkz. Muslim, şai", I. 163, 167. 
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ise, Sufyan - Suheyl İbn Ebi Ş ahlı  - Eba Ş alik zinciri ile 

Eba Hurayra'ya ula şı r ki, bu zincirde yer alan Eba Ş a-

hlı  aynı  zamanda, Eba Davad, et-Tirmizi ve İbn Mace-

nin kendilerine ait isnadlarla ula ş tıkları  Eba Hurayra-
nm ravilerinden birisidir 136 . 

Eba Davad, mezkar hadisi, İ shak İbn 	- Saf- 

yan - Suheyl İbn Ebi Salih vas ıtasıyle Ebil Hurayra'dan 
nakletmi ş tir 136. Bu isnadın, Muslim ile Efra 
Suheyl İbn Ebi Ş alih' ın râvisi Sufyan'da birle ş tirdiğ i gö-
rülür. 

Et-Tirmizi, Muhammed İbn Tarif - el-Hımmani 

Cabir İbn Nalı  - el-A`me ş  - Ebri Ş âlih isnadıyle 137 , İbn 

Mace ise Muhammed İbnu'l-`Ala'- 'Abdullah İbn İ dris 
- Yahya İ bn-cIsa - el-A`me ş  - Ebii Ş ahlı  isnadıyle 138  hadisi 

Eba Hurayra'dan nakletmi şlerdir. Her iki isnadm, et-

Tirmizi ve İbn Mace'yi el-A`me ş 'te birle ş tirdikleri görü-
lür. 

Yalnız Kutub-i Sitte rivayetlerini zikretmekle iktifa 
ettiğ imiz Eba Hurayra hadisinin s ıhhati üzerinde bütün 

hadisçiler ittifak etmi ş lerdir. Et-Tirmizi, yukar ıda zikret-
tiğ imiz isnadıyle hadisi naklettikten sonra "bu hadis ha-
sen sahih garibtir" demi ş , Yahya İbn <Isa er-Remli ve 
baş kalarının da el-A(me ş  - Eba Ş alitı  tarik ıyle Ebii Huray-
ra'dan hadisi ayn ı  ş ekilde rivayet ettiklerini belirterek, 
Eba Ş alih'ın Eba Hurayra'dan rivayetini "e ş ah" (en ş a-
hiti) olarak vas ıfland ırmış tır. Et-Tirmizrnin aç ıkladığı na 

135. Aynı  eser, IV. 2279. 
136. Bkz. Sunen, II. 535. Eba Davad, hadisi bütün 

uzunluğu ile vermemi ş  bizim yukar ıda verdiğ imiz 
ve yaln ız ru'yete delâlet eden k ısmı  nakletmekle 
iktifa etmi ş tir. 

137. Bkz. 	 IV. 689. 
138. Bkz. Sunen, I. 76 (mukaddime). 
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göre MA Sa<id el-Ijudr1 hadisi de, ba şka yönlerden nak-

ledilmi ş  " ş ahiti" bir hadistir 139 . 

Ebn Sacid 	hadisi, hepsi, de Zeyd İbn Eslem'e 

ulaş an muhtelif isnadlarla el-Buhöri ve Muslim taraf ın-

dan nakledilmi ş tir. 

El-Buhöri, hadisi Muhammed İbn `Abdi'l-`Aziz Haf§ 

İbn Meysere140  ve Yahya İ bn Bukeyr - el-Leys İbn Saed 

- Hâlid İbn Yezirl - Said İbn. EM. Hilöl isnadlar ıyle Zeyd 

İbn Eslem'den alm ış , Zeyd ise, 'Mö' ibn, Yesör'dan, o da 

Ebn Sacid el-Ijudrrden rivayet etmi ş tir. El-Buhörrnin 

Yahyö İbn Bukeyr vas ıtas ıyle aldığı  el-Leys İbn Sa<cl 

rivayeti, ayn ı  zamanda, Muslim'in üç rivayetinden biri-

sidir. Keza el-Buhörrnin Muhammed ibn, 

den aldığı  Hafş  İbn Meysere rivayeti de, Muslim'in Su-

veyd İbn Said vas ıtas ıylae aldığı  diğer rivayettirmi. 

Muslim'in üçüncü rivayeti ise, Ebü Bekr İbn Eb1 

Ş eybe - Ca`fer İbn. <Avn - Hi ş öm İbn Sacd isnadıyle yine 

Zeyd İbn Eslem'den. gelir. Zeyd, di ğ er rivayetlerde oldu-

ğu gibi, hadisi <Atö) İbn Yesör'dan, o da Ebü Sacid el-

Iludri'den almış t ır 142. 

Yukarıda da i ş aret etti ğ imiz gibi, hem Ebü Hurayra, 

hem de Ebü Saqd el-ljudri, baz ı  kimselerle Hazreti Pey-

gamber aras ında geçen ru'yetle ilgili konu ş malara ş öhid 

olmuş lar ve haberlerinde bu konu ş malar ı  nakletmi ş lerdir. 

Ayrı  ayr ı  isnadlarla ikisinden gelen bu rivayetlerin, baz ı  
kelime farklar ı  d ışı nda birbirine mutabakat' bu hususu 

teyid ettiğ i gibi, Ebü Hurayra hadisini kendisinden nak- 

139 • Et-Tirmizrnin mezkiir hadis hakk ındaki bu gö-
rüş ü için bkz. el-Ceı nı i<u'ş -ş ahiti, IV. 689. 

140. Bkz. Ş ahiti, V. 179. 
141. Bkz. Ş ahiti, (i-Muslim), I. 167, 171. 
142. Aynı  eser, I. 167. 
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leden cAtâ' ıbn 	hadisin sonunda söyledi ğ i söz- 

ler de bunu do ğ rular. 

"(Atâ' ş öyle demi ş tir: Ebû Hurayra (mezkiir 

hadisi Hazreti Peygamberden bize rivayet ederken) 

Ebû Sacid el-tludri de onun yan ında idi ve söyledik-

lerinden hiç bir şeyi inkâr etmemi ş ti. Yalnız Ebii 

Hurayra (hadisin sonlar ında yer alan) "Allah o ki ş i-
ye: bunlar ın hepsi ve bir o kadar ı  da senindir, der" 

sözlerini nakledince, Ebâ Sacid ona "bunlar ın hepsi 

ve on misli, yâ Ebâ Hurayra" diyerek itiraz etmi ş -

tir. Eb ıl Hurayra "ben bunlar ın hepsi ve bir o kadarı" 

ş eklinde bellemi ş im, demiş , Ebil Sagd el-I-Judr1 de şu 

cevab ı  vermi ş tir: Şehadet ederim ki ben, Allah' ın 

Rasûlünden "bunlar ın hepsi ve bir de on misli senin-

dir" sözünü belledim" 143 . 

Ebâ Hurayra ve Ebii Said el-I-Judri gibi iki me şhur 

sahabinin Hazreti Peygamberden i ş ittikleri ru'yetle ilgili 

sözleri üzerinde ittifak etmeleri; buna mukabil, hadisin 

sonunda yer alan "bunlar ve bir de o kadar ı  senindir" 

veya "bunlar ve bir de on misli senindir" sözü üzerinde 

münakaş aya giri şmeleri, bize göre, hadisin genel ma-
nâs ı  yönünden s ıhhatinin en kuvvetli garantisidir. 

Üçüncü delil 

41J 	d ı 	1,L., 	Z,31 

Lım 	 J12; j4,11 

,51 eZ.,12:—..1 Zı t; . 
J.; 	 j.; 2.4 , 	 » İi; (• 	ıt: ,,k. 

. « 	JI 

"Hazreti Peygamberin ashab ından olan Cerit 
'bn `Abdillah anlatır: (Bir gece) Allah' ın Rasûlü ile 

143. 	Bkz. el-Bubâri, Ş alii4, VII. 206, VIII. 181; Mus- 
lim, Ş ab,f4, I. 166. 
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beraber bulunuyorduk. Bedir gecesi idi; aya bakt ı  
ve ş öyle buyurdu: Rabb ını z ı , şu ay ı  görmek için biri-

biriniz üzerine y ığı lmadan gördüğünüz gibi görecek-

siniz. Art ık güne ş in doğ mas ından da batmas ından 

da önce namazlar ın hiç birinden al ıkonmamak eliniz-

den geliyorsa ona çal ışı n ı z. Bundan sonra "güne ş in 

doğmasından önce de batmas ından önce de Rabb ını  
hamd ile tesbih et" (Taha süresi 130) âyetini okumu ş -

tur". 

Mezkür hadis, el-Buhari, Muslim, Ebü Dâvüd, et-

Tirmizi ve İbn Mâce tarafından nakledilmi ş tir. Tabloda 

da görüldüğ ü gibi, Cerir İbn <Abdillah'tan yaln ız Rays 

İ bn Ebi Hâzim rivayet etmi ş  ondan da Beyan İbn Biş r ve 

ismâ`i İbn EM Hâlid almış lard ır. Hadisin yay ı lışı  umu-

miyetle Ismâ9i1 İ bn Ebi Hâlid tarikıyle olmu ş tur. 

El-Buhâri, birisi Beyân İbn Bi ş r'e, dördü de ismâcil 

İbn Ebi Hülid'e ula ş an be ş  ayr ı  isnadla hadisi kitab ında 

nakletmi ş tir. Beyan İbn Biş er'e ula ş an isnâd, cAbde İ bn 'Ah-

dillah - Cucfi - Wide isnad ıdır 144 . İbn EM Hâlid'e 

ulaş an diğ er dört isnad ise, `Amr İ bn 'Av ı' - Hâlid ve Hu-

ş eym 145 , İ shak İ bn. İbrahim-Cerir İbn cAbdi'l-Hamid 146, 

Musedded - Yalyyâl. 47 , ve Humeydi - Mervân İbn Mu'âvi-

ye 148  isnadlar ıdır. 

Muslim'in, Zuheyr İ bn Harb vas ıtas ıyle Mervân İ bn 

Mutgıviye'den, Ebü Bekr İ bn EM Ş eybe vas ıtas ıyle 'Ab-

dullah İbn Numeyr, Ebü Usâme ve Veki`den. 149; 

VIII. 

VI. 	48. 
I, 	143. 
I. 	138. 

I. 	439. 

179. 144.  
145.  
146.  
147 . 
148.  
149.  
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Ebn Dâvfid'un, (Osmân. ibn. Ebi Ş eybe vas ıtas ıyle 

Ebii Usâme, Cerir ibn. `Abdi'l-Hamid ve Veki'den 150 ; 

Et-Tirmizrnin Hertnâd vas ıtas ıyle Vekicclen 151 ; 

Ve İbn Mâce'nin de, Muhammed ibn. (Abdillah İbn 

Numeyr vas ıtas ıyle babas ı  (Abdullah İbn Numeyr ve 

Veki`den; keza 'Ali İbn Muhammed vas ıtas ıyle Yaelâ, 

Veki(  ve Eb ıl Mu(gıviye'den152  ald ığı  rivayetler, el-Buhâ-

rrnin yukar ıda i ş aret olunan dört rivayet zinciri gibi Is-

mâcil Ibn. EbIl.,Pâlid'e ula şı r. Ismgı cil, hadisi lays İbn Ebi 
liâzinfden, o da sahabi Cerir İbn (Abdillah'tan almış tır. 

En-Ne4 31 dışı nda, Kutub-i Sitte'uir ı  beş  meşhur ki-

tab ı  tarafından nakledilen hadisin s ıhhati hakkmda her 

hangi bir tereddüt vaki olmam ış tır. Nakletti ğ i hadisleri 

kendine hâs tabirlerle de ğ erlendirmek yönünden ş öhret 

kazanmış  olan et-Tirmizi, Celil. İbn (Abdillah'ın mezkâr 

hadisi hakkında "bu, hasen sahib bir hadistir" demi ş tir 153 . 

Dördüncü delil 

1.51 	 Ztı l 

„3,2, 	JU. 

J1; ? j t:JI v. l 	j  
. 	 JI _4.11 	 1.jiazI 

"Ş uheyb Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş -

tir: Cennet ehli Cennete girdi ğ i zaman, Allah Ta'âlâ 
(onlara): Bir şey istiyor musunuz ki artt ırayım? bu-
yarar. Onlar da: Yüzlerimizi a ğ artmad ın mı ? Bizleri 

ate ş ten kurtar ıp Cennete koymad ın mı ? derler.Bu- 

150. Bkz. Sunen, II. 534. 
151. Bkz. el-Ctımi(u7Ş -Sahili, IV. 687. 
152. Bkz. Sunen, I. 75. 
153. Bkz. el-Glmicu' ş -ş ahiti, IV. 687. 
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nurı  üzerine h ıcab ı  kald ırıverir. Art ık onlara, Aziz 

ve Celil olan Rablarma nazar etmekten daha sevimli 

hiç bir ş ey verilmi ş  değ ildir". 

Hadis, Muslim, et-Tirmizi ve İ bn Müce tarafından 

nakledilmi ş tir. `Ubeydullah 'bn (Omer ibn. Meysere - (Ab-

durrahman İbn Mehdi - Hammüd İbn. Seleme - Sabit el-

Bunöni - (Abdurrahman İ bn Ebi Leylü - Ş uheyb isnad ıyle 

Muslim'in ş abıll'inde yer alan hadisin ikinci bir rivayeti, 

EU." Bekr İbn Ebi Ş eybe tarik ıyle ona ula ş mış tır. İbn 

Ebi Ş eybe, Yezid İbn Hürün'dan, o da Hammüd İbn 

Seleme'den hadisi alm ış tır ki, bundan sonraki rivayet 

zinciri ilk zincirin ayn ıdır. Ancak bu ikinci rivayette, Haz-

reti Peygamberin, hadisi irad ettikten sonra "iyi amelde 

bulunanlara en güzeli ve bir de ziyade vard ır" 154  âyetini 

okuduğu belirtilir 155 . 

Et-Tirmizi, Muhammed İbn Be şş ür vas ıtas ıyle 'Ab-

durrahman İbn Mehdi'den alm ış t ır ki, bu râvi ayn ı  zaman-

da biraz önce zikretti ğ imiz Muslim'in de râvisidir ve et-

Tirmizi, onun ayn ı  isnadlyle hadisi kitab ında nakletmi ş -
tir  156. 

İbn Müce ise, (Abdu'l-Ruddüs ibn. Muhammed vas ı -

tas ıyle Haccüc'tan, o da Hammüd'dan hadisi alm ış tır 
Hammüd'ı  takip eden isnad zinciri, Muslim ve et-Tirmizi 

rivayetlerinde gördü ğümüz isnad zincirinin ayn ıdır 157 . 

Et-Tirmizi'nin aç ıkladığ ma göre, mezkür hadisi isnad 

eden ve onu merfü k ılan Hammüd İ bn Seleme'dir; hal-

buki Suleyman İbnu'l-Muğ ire ve Hammüd İbn Zeyd, 

Ş übit el-Bunöni vas ıtas ıyle 'Abdurrahman İbn Ebi Leylü- 

154 . 	Yunus süresi 10, 26. 
155. Bkz. Sabilft (i-Muslim), I. 163. 
156. Bkz. el-Ciimi<u'ş -ş cılıflı , IV. 687-688, V. 286. 
157 • 	Bkz. Sunen, I. 81. 
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dan onu maktû olarak rivayet etmi ş lerdir 158 . Ancak et-

Tirmizrnin ve diğ er baz ı  kimselerin hadis hakk ında yal-

nız Hamm6d ibn. Seleme tarafından merfû olarak rivayet 
edildiğ i yolunda ileri sürdükleri görü ş ü ele alan Muslim 
ş ûrihi en-Nevevi, bu gibi görü ş lerin, hadisin s ıhhatine 

zarar vermiyece ğ ini, zira fakihlerin, usûlcülerin ve hadisçi-

lerin ittifakla benimsedikleri mezhebe göre, güvenilir olan 

râvilerden baz ı lar ın ın muttas ıl, baz ılarının mursel, ba-

zılar ının merfû veya mevkûf olarak rivayet ettikleri bir 

hadisin muttas ıl ve merfû oldu ğ una hükmetmek gerekti-

ğ ini, çünkü güvenilir râvilerin ziyadelerinin bütün ilim ehli 

nazar ında makbul say ıld ığı nı  söylemi ş tir 159. 

Be ş inci delil 

J ı; 	 ,;11 	 ‘3. 1 

r);111 	 1(..,;;T 	 ■<..,;;T 

. 	 j J°iş5..,11 J.) j 	 ;JNı  j 

"Ebü Milsâ'l-E ş cari'den rivayet edildi ğ ine göre, 

Hazreti Peygamber ş öyle buyurmu ş tur: İ ki Cennet 

vard ır; kap ı lar ı  ve içlerindeki e ş ya gümü ş tendir. İ ki 

Cennet daha vard ır; Kap ılar ı  ve içlerindeki e şya al-

t ındand ır. `Adn Cennetindeki Cennet ehli ile, bunla-
r ın Rablar ına nazarlar ı  aras ında, Allah' ın vechinde 

Kibriyâ ridas ından ba ş ka bir ş ey bulunm ıyacaktır". 

Hadis, el-But:iri, Muslim, et-Tirmizi ve İbn Mâce 

tarafından. nakledilmi ş tir. El-Buhâri, 'bn cAbdillah, 

Muhammed Ibnu'l-Musenn6 ve (Abdullah İbn Ebi'l-Es-

ved tarik ıyle (Abdul-(Aziz İbn cAbdi' ş -Samed'den, o, 

Ebn (Imrân el-Cevni'den, o, Ebil Bekr İ bn (Abdillah İbn 

158. Bkz. el-Ccimi(u' ş - ş akik IV. 688. 
159. ş allibu Muslim bi ş erbt'n-Nevevi, III. 17. 
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Kays'tarı , o da babas ı  (Abdullah Ibn. Kays Ebfi Müsül-
Egari'den. alm ış tır 160 . 

El-Bulı ârrnin isnad ında, ş eyhinin ş eyhi olarak yer 
alan (Abdu'l-(Aziz İbn (Abdi'ş -Samed, ayn ı  zamanda, 
Muslim, et-Tirmizi ve İbn Mâce'nin de ş eyhlerinin ş eyhi-
dir. Zira Muslim, Naş r İbn Gassân ve İ shak İbn 
Ibrühim vas ıtas ıyle 161 , et-Tirmizi ve İbn. Mâce de, Mu-
hammed İbn Beşş âr vas ıtasıyle 162  hadisi (Abdu'l-(Aziz 
İbn. (Abdi' ş -Samed'den rivayet etmi ş lerdir. 

Et-Tirmizrnin aç ıklad ığı na göre, mezkür hadis, 
sen sahih bir hadistir" 163. 

7. Delillerin münaka ş ası  

Yukarıda, yaln ız Kutub-i Sitte'ye istinaden zikretti-
ğ imiz hadisler, ru'yetin isbat ı  ve Allah Ta'âlân ın K ıyamet 
Günü mü'minler tarafından görülmesinin mümkin ve 
eâiz olduğunu aç ık bir ş ekilde ortaya koymalar ı  bakımm-
dan ehli sunnet imamlarm ın dayand ıkları  en kuvvetli 
delillerden olmu ş tur. Hadisçiler, mezkür hadislerin s ıhhati 

üzerinde her hangi bir tereddüt izhar etmemi ş ler, aksine 
bunları , Kur'ânı  Kerimde vârid olan ru'yetle ilgili âyet-
lerin, tefsiri saym ış lard ır. 

Mutezileye göre ise, bu hadisler âhâd hadislerdir; 
âhâd hadislerin tarih ilim olan bir ş eyde delil olarak ka-
bul edilmeleri câiz de ğ ildir. Çünkü bu hadisleri nakleden-
lerden her birinin, nakletti ğ i hadiste hataya dü şmesi veya 
yalan söylemesi ihtimal dâhilindedir. Üzerinde hataya 

düşülmesi mümkin olan bir ş eye dayan ılarak kesin hüküm 
vermek do ğ ru değ ildir. Ahüd hadislerle, ancak dinin fer'i 

160.  Bkz. Sai,tib, 	VI. 	56. 
161.  Bkz. Ş ahih 	(i-Muslim), 	I. 	163. 
162.  Bkz. IV. 673; Sunen, I. 80. 
163.  IV. 674. 
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meselelerinde amel edilir; fakat tevIlid ve <adi gibi usül-i 

dine taalluk eden meselelerde isnadlar ı  sahib ve ravileri 

ta<ndan sâlim olsalar bile, bu hadislerle amel edilmez. 

Oysa ki bu râvilerin hepsinin de ta<ndan sâlim olduklar ı  
ileri sürülemez. Meselâ Cerir İbn <Abdillah hadisinin râvi-

lerinden olan Kays İbn EM tlüzim, ömrünün sonlar ına 

doğ ru aklı  teğ ayyür etmi ş  bir kimsedir; ru'yet hadisini 

de bu halde iken rivayet etmi ş  olması  mümkindir 164 

164. 	 cAbdul-Cabbür, el-Muğ ni, IV. 226. Mu- 
tezile imamlarmdan olan <Abdu'l-Cabbür (O. 
415 IL), Kays' ın ömrünün sonlar ına doğ ru aklını  
yitirdiğ ini söyledikten sonra, ondan ru'yet 

rivayet eden Ismü<1.1 İbn Ebi Kays 
hakkındaki bir sözünü nakleder ve bununla Kays-
ın aklını  yitirmi ş  olduğunu isbat etmeğe çalışı r. 
<Abdu'l-Cabbür' ırı  ismâ'irden nakletti ğ ine göre, 
bir gün Kays İ smö<il'e para vermi ş  ve "bununla 
bana bir sopa al, köpekleri döveyim" demi ş . Bu-
rada <Abdul-Cabbür'm dikkatmdan kaçt ığı  an-
laşı lan bir husus var. Gerçekten Kays' ın, ömrü-
nün sonlar ına doğ ru aklını  bozduğunu ez-Zehebi 
de ismü<11 Ibn. Ebi nakletmi ş tir (bkz. 
MizCınu'l-ictidcil, III. 393). Ez-ZeheM tarafından 
nakledilen haber şöyledir: Kays'm gü-
venilir bir kimse oldu ğunu, fakat ya ş lanıp yüz 
yaşı nı  geçince tahrife ba ş ladığı nı  söyler". Gerek 
(Abdu'l-CahlAr'irı  ve gerekse ez-ZehelıPnin nak-
lettikleri benzer haberlerden anla şı lıyor ki, Is-
mücil İbn EM ljülid, Kays' ın son senelerinde ak-
lını  yitirdiğ ini biliyordu; çünkü bunu bizzat ken-
disi haber vermi ş tir. Buna göre, ismnl'in, Kays-
tan bn halde iken ru'yet hadisini alm ış  olmas ı  
mümkin değ ildir; çünkü râvilerin cerh ve ta'di-
linde"ihtilâta maruz kalm ış  râvi" konusu mühim bir 
yer iş gal eder. Hadisçiler çe ş itli sebeplerle hüfı zas ım 
veya aklını  yitirmiş  olan râvileri büyük bir titiz-
likle araş tırmış lar ve bu hastal ığı n baş langıç tari-
hini tesbit etme ğ e çalış mış lard ır. Bu tarihe kadar, 
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Keza Ebn Hurayra hadisi de, onun, Hazreti Peygam-

berden yapt ığı  rivayetlerde kolaya kaçmas ı  ve ba şkaların-

dan yaptığı  rivayetlerle kar ış t ırmas ı  dolayı s ıyle delil ola-

rak kullan ılmas ı  caiz de ğ ildir 165 . 

Diğ er taraftan, ru'yetle ilgili olarak rivayet olunan 
bu hadisler, mutezile ş eyhlerinin rivayet ettikleri hadis-

lere muar ızd ır. Mesela Cabir İbn <Abdillah'ın rivayet et-

tiğ i bir hadisinde Hazreti Peygamber "hiç kimse Allah' ı  
dünyada ve ah ırette görmiyecektir" buyurmu ş tur 166. Bu- 

rayinin rivayet etti ğ i hadisleri kabul etmi ş ler, 
fakat bu tarihten sonraki hadislerini almam ış lar, 
alanlar ı  da bu yönden cerh etmi ş lerdir (bkz. İbn 
Hacer, Nulı betu'l-fiker şerhi, s. 70). Gerçek bu 
olunca, mutezili (Abdu'l-Cabbar' ın, Kays' ın ru'yet 
hadisini aklını  yitirdikten sonra rivayet etmi ş  ol-
mas ı  ihtimalinden bahsetmesi yersizdir. Bilhassa, 
onun hastal ıktan önce güvenilir bir ravi oldu ğunu 
söyleyen İsmail İbn Ebi ljalid'in hastal ıktan 
sonra bu hadisi ondan alabilece ğ ini söylemek, hak-
sız bir ta'nd ır. Yukar ıda da aç ıkladığı nı= gibi 
el-Bulsı ari' ııin Kays' ın ru'yet hadisi, 
hem ismacil İbn Ebi ljalid, hem de Beyan İbn Bi ş r 
tarafında rivayet edilmi ş tir. E ğer K ays, bu hadisi 
aklını  yitirdikten sonra rivayet etmi ş  olsayd ı , ne 
İ smail, ne de Beyan onu al ırlard ı ; almış  olsalar 
bile, kendileri cerhe müstehak olurlar ve onlardan 
bu hadis rivayet edilmezdi. 

165. 'Abdul-Cabbar, el-muğni, IV. 227. Mute- 
zile imam ı  `Abdu-l-Cabbar'm EM! Hurayra tara-
fından Hazreti Peygamberden rivayet edilen ru'-
yet hadîsini, Ebil Hurayra'y ı  delilsiz bir itham 
ile reddetmesi ve ayn ı  hadisin Ebn Sacid 
tarafından da rivayet edilmi ş  olduğundan habersiz 
görünmesi dikat çekicidir. 

166. Ayni yer. Mutezile ş eyhleri tarafından rivayet edi-
len bu haberin hangi muteber hadis kitab ında 
yer aldığı nı  tesbit etmek mümkin olmam ış tır. 
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nun gibi, Ebü Zerr el-G ıfürrnin Hazreti Peygambere 

"Rabbnu gördün mü?" diye sormas ı , onun da "O bir nur-

dur; nereden göreyim?" demesi de, ru'yeti isbat eden 
hadislere muhaliftir 167. 

Eğer haber sahih olsayd ı , ru'yeti isbat eden di ğ er 
haberlere elbette muhalif ve muâr ı z olur, fakat bu 
takdirde, hadis usülünde maruf ve me şhur olan 
metod gereğ ince, ya tercih sebepleri gözününde 
bulundurularak haberlerin birisi tercih edilir, 
yahutta haberlerin telifi cihetine gidilirdi (te'vilu 
muhtelifil-hadis). Ancak, hiç bir sahih hadis ki-
tab ında yer almayan ve mevzü olmas ı  muhtemel 
bulunan bir haberin, s ıhhati üzerinde ittifak has ıl 
olmuş  bir ba ş ka habere muhalefetinin hiç bir te-
siri olmadığı , hadis ilmini ihtisas sahas ı  yapmış  
uleman ın kabul ettikleri bir husustur (Bkz. ibn 
Hacer, Nulyibetu'l-fiker şerhi, s. 47). 

167. Ebü Zerr'den rivayet olunan hadis sahihtir ve 
Muslim'in Ş cıtıfir.'inde de yer alm ış t ır (bkz. I. 161). 
Ancak Hazreti Peygamberin isrükla Rabbim 
görüp görmedi ğ i konusu ile ilgilidir. En-Nevevi-
nin el-Küzi dan naklen verdi ğ i bilgiye göre, 
selef ve halefin bu konuda de ğ iş ik görü ş leri var-
dır. Ummul-mu'minin cAi ş e, kendisinden gelen 
muhtelif rivayetlere göre, Hazreti Peygamberin İ s-
râ'da Rabbim gördüğ ünü reddetmi ş tir. Ebn Ilu-
rayra'dart ve di ğ er baz ı  sahabilerden de Hz. (iki-
ş e'yi teyid eden rivayetler gelmi ş tir. Hadisçilerden 
ve kelâmc ılardart bir gurup da bu görü ş e zâhib ol-
muş tur. İbn (Abbüs, Ebü Zerr ve Ka`li'dan ise, 
Hazreti Peygamberin, Rabbim gözü ile gördü ğ ü 
rivayet edilmi ş tir. El-Hasan da bunu yemin ede-
rek söylemi ş ; ibn. Mescüd'dan, Ebü Hurayra-
dan, Ahmed ibn. Hanberdert, Ebu'l-Hasan el-
E ş carI ve ashab ından bu mealde haberler rivayet 
edilmiş tir. Baz ı  imamlar da, bu mesele üzerinde 
vânh bir delil bulunmad ığı  için tevakkuf etmi ş -
ler, her hangi bir görü ş  ileri sürmemi ş lerdir. Bunun-
la beraber, Hazreti Peygamberin Rabbim görmü ş  
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Ahâd hadislerin bu konuda delil olarak kullan ılması  
kabul edilse bile, bunlarm birbirlerine muâr ız oldukları  
görülünce, aklın ve Kitab'm delâlet etti ğ i haberleri tercih 

etmek gerekir; ak ıl ve Kitab (Kur'ân) ise, ru'yetin müm-

kin ve câiz olmad ığı na delâlet eder 168. 

olması  mümkin ve câizdir. Müsü (a.s.)n ın O'nu 
görme isteğ i, bunun cevaz ına bir delildir; zira o-
nun câiz olm ıyan bir ş eyi Rabbnı dan istemesi 
mümkin değ ildir (bkz. Şahihu Muslim bi şerlu'n.- 
Nevevi, III. 4-5). 
Netice itibariyle mutezile imam ı  cAbdul-Cabbür' 

Ebü Zerr hadisini Allah Ta'âlân ın. Kıyamet 
Günü mü'minler tarafından görüleceğ ini isbat eden 
hadislere muâra göstermesi, bu hadisleri reddede-
bilmek için giri ş ilmiş  zoraki bir gayret olarak gö-
rünmektedir. Yukar ıda da i ş aretolunduğu gibi, Ebu 
Zerr hadisi, Hazreti Peygamberin dünyada iken 
Rabbim göremediğ ine delâlet eder. Di ğer taraf-
tan Ebü Zerr'den ayn ı  haber "Rabbim gördün 
mü?" sualine kar şı  "bir nür gördüm" cevabiyle 
de rivayet edilmi ş tir (bkz. Muslim, Sahili, I. 161). 
Bu rivayet, cAbdu'l-Cabbür'm istinad etti ğ i diğ er 
rivayeti tavzih edici mahiyettedir ve Allah Ta-
ülü'nnı. bir "rıür"la çevrilmi ş  olduğuna ve Hazreti 
Peygamberin O'nu görmesine bu nürun engel 
teşkil ettiğ ine delâlet eder; zira Allah Ta'âlâ zât ı  
itibariyle elbette bir nür de ğ ildir. Bin.üaıı .aleyh 
Allah Ta'âlân ın bu nür sebebiyle dünya insan ına 
görünmesi mümkin olmasa bile, K ıyamet Günü 
bu nürun kalkmas ıyle mü'minlerin O'nu görme-
leri imkârt dâhiline girecektir. Bu bak ımdan (Alı -
du'l-Cabbür'm Ebü Zerr hadisini üffirette vuku-
bulacak ru'yeti isbat eden hadislere muâr ız gös-
termesi yersizdir. 

168. 	 <Abdu'l-Cabbür, el-Muğni, IV. 230. Ru- 
yetle ilgili âyetler üzerinde dururken de gördü-
ğ ümüz gibi, Kur'ân ın adem-i ru'yete delâleti, 
ancak itizal görüş ü içinde tevil yolu ile mümkin 
olabilmektedir. Tevile gidilmediğ i takdirde âyet- 
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Mutezile imamlarmdan Ebn `Ali el-Cubbâiye göre, 

ru'yetle ilgili olan bu haberler kabul edilecek olursa, te ş -

bilı i gerektiren di ğer bütün haberleri kabul etmek icabe-

der. "Rabbim ı  en güzel surette gördüm", "elini iki omzum 

aras ına koydu", "O, muhakkak dünya semasma iner" 
gibi haberlerin hepsi de te şbihe delâlet eder ve bunlar, 

ru'yet hadislerinden daha aç ık ve daha me ş hurdurlar 169 . 

lerin zâhiri ru'yetin cevaz ına delâlet eder; nitekim 
bunu mutezile imamlar ı  da kabul ettikleri içindir 
ki onların tevili cihetine gitmektedirler. Ayetler 
ru'yetin, cevaz ına delâlet etti ğ ine göre, eğ er varsa, 
muar ız haberler aras ında tercih edilmesi gereke-
nin ru'yetin cevaz ına delâlet eden haberler olmas ı  
gerekir. Akl ın delâletine gelince, bu da, ancak 
mutezili ak ıllar için bahis konusu olabilir. Ehli 
sunnete göre, hiç bir Kur'ârt âyeti akla ayk ı rı  
değ ildir. 

169 	Ayni yer. Daha önce de i ş aret ettiğ imiz gibi, mu- 
tezileye göre te şbihe delâlet eden bu haberler, 
sahih olarak Hazreti Peygamberden rivayet edil-
dikleri tesbit olunduktan, sonra, selef taraf ından 
geldikleri ş ekilde kabul edilmi ş , fakat tevili cihe-
tine gidilmemiş tir. Hazreti Peygamber sahih ola-
rak Allah Ta'âlâ için bir "suret", bir "yed" ve 
"nüzül" isbat etmi ş se, bunu mahlükatm suret, 
yed ve nüzûlüne benzeterek isbat etmemi ştir. 
Bunlarm hepsi Allah Ta'âlâtun s ıfatlar ı  ve fiilleri 
olup kendi zât ına mahsustur. Keyfiyyetten uzak-
tır; hiç bir ş ey O'nun misli gibi de ğ ildir (Ş ûrû sü-
resi 42, 11). Bununla beraber, bir muteziliyi, zâ-
hiri te şbihe delâlet eden âyetleri tevile ve haber-
leri de redde sevkeden âmil, öyle anla şı lıyor ki, 
Allah Ta'âlân ın bu s ıfatlar ı  bahis konusu olduğu 
zaman, bunlar ı  insanların s ıfatlar ıyle kar şı laş -
t ırıp mukayese etmesi ve mahlükat ın s ıfatlar ın-
dan ba şkas ını  düş ünememesidir. 'Ars üzerinde 
istivâ'yı , ancak insan ın bir minder üzerinde oturu-
şu keyfiyetiyle anl ıyabilmekte, "yedu'llah" veya 
"vechu'llah", ona, kendi ta şı dığı  el ve yüzden 
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Bununla beraber, te ş bihe delâlet etmekten uzak gö-

rünen Cerir hadisi 170  sahih kabul edilse bile, bunun ger-

çeğ e uygun tevili mümkindir. Ş öyle ki, Cerir, rivayetinde 

"Rabbnuz ı  göreceksiniz" demi ş tir. ."Ru'yet", lugatta 

"ilim" manas ına gelir. Buna göre, haberde geçen bu sö-

zün manâs ı  "Rabbm ı z ı  bileceksiniz" demek olur. Nite-

kim Kur'ân ı  Kerimde "elem tera" (görmüyor musun ?) 

ibaresiyle ba ş l ıyan âyetlerde "ru'yet" kelimesi "bilmek" 

manâsnı da kullan ılmış tır171 . Maamafih mutezile ş eyhleri, 

doğ ruluk ihtimali az olan âhâd hadislerin zoraki tevilini 

câiz görmemi ş lerdir 172 . 

Mutezilenin, ru'yetle ilgili hadisler hakk ındaki görü ş -

leri, umumiyet itibariyle, yukar ıda aç ıklamağ a çalış tığı -

mız hususlar üzerinde toplanm ış tır. Bunlar ı  bir cümle 

ile özetlemek gerekirse, denebilir ki, mezkür hadisler, 

âhâd haberlerdir; usül-i dinde haber-i âhâd ile amel edil-

mez; akla ve Kitaba ayk ır ı  olmalar ı  da, onlar ın sıhhatları  
hakkındaki tereddüdü kuvvetlendirmektedir. 

Mutezilenin ru'yet hadisleri hakk ındaki bu görü ş ieri 

kanaat ımızca gerçe ğ e uygun değ ildir ve onlar ı  âhâd olma-

lar ı  dolay ı sıyle reddetmek yanl ış t ır. Bu hadisleri Kur'ân ı  
Kerime parelel olarak teyid ve takviye eden ve mutevatir 

olarak nesilden nesile intikal eden bir ru'yet inanc ı  vard ır 
ki, mutezile bu inanc ı  nazar ı  dikkata almam ış t ı r 

Daha önce üzerinde durdu ğumuz ru'yet âyetlerinin 

mutezile tarafından yap ılan tevilleri ve ehli sunnet imam- 

başka bir ş ey ifade etmemektedir. Oysa ki bun-
lar ın hepsi, yukar ıda da i ş aret etti ğ imiz gibi, 
Allah Ta'âlâran zâtma mal ıstistur; keyfiyetten 
uzaktır; hiç bir ş ey O'nun misli gibi de ğ ildir. 

170. Aynı  yer. 

	

171 . 	Ayn ı  eser, IV. 231. 

	

172. 	Aynı  eser, IV. 233. 
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larnun bu ayetler hakk ındaki görüş leri bir tarafa b ırak'. 

hrsa, mezk ılr ayetlerin, ilk devirde sahabikrin zihinlerin-

de ru'yetle ilgili baz ı  istifhamlar yaratmam ış  olması  müm-

kin değ ildir. Bu istifhamlar şüphesiz, ru'yetin Allah üze-

rine caiz olup olmad ığı  meselesine matuftur ve Kur'ân 

ayetlerinin mana ve mahiyetini ö ğ renmek arzu ve heve-

sine sâhip baz ı  sahabenin, bu istifhamlardan kurtulmak 

için Hazreti Peygambere ba şvurmalar ı  da diğeri kadar 

tabii olmak icabeder; çünkü dinleriyle ilgili konularda 

sahabenin Hazreti Peygambere s ık sık sual sorduklar ı , 

bilinen hususlardand ır. Hatta bu suallerden bir k ısmının 

vahiy yolu ile cevapland ırıldığı , Kur'an' Kerimde yer 

alan ve "yes'elfineke" (sana sorarlar) ibaresiyle ba ş lıyanı  
âyetlerden anla şı lmaktad ır173 . Bazan lüzumsuz ve yeri olm ı -

yan şeyler hakk ında bile sual sorulduğu olmuş  ve Kur'an' 

Kerim, bu çeş it sual soranlara"ey iman edenler, aç ıklandığı  

173 . 	Mesela, yes'elüneke cani'l-ehille (sana hilal halin- 
deki ayları  sorarlar) (Bakara 2, 189); yes'elfineke 
ma za yunfikiin. (sana ne infak edeceklerini sorar-
lar) (Bakara sûresi 2, 215); yes'elib ıeke (ani' ş -şehri 
(sana ay hakk ında sorarlar) (Bakara süresi 2, 
217); yes'elüneke cani'l-hamri ve'l-meysiri (sana 
içki ve kumar hakk ında sorarlar) (Bakara sûresi 
2, 219); yes'eliineke cani'l-yetrna (sana yetimler 
hakkında sorarlar) (Bakara süresi 2, 220); yes-
elüneke canil-mahii (sana kad ınlar ın ay halinden 
sorarlar) (Bakara süresi 2, 222); yes'elüneke ma 
za uhılle lehum (sana, kendilerine neyin helal 
kılındığ nıı  sorarlar) (Wide sûresi 5, 4); yes'e-
lûneke ani's-saati (sana K ıyamet Saati hakkında 
sorarlar) (Acraf süresi 7, 186); yes'elüneke cani'l-
Enfal (sana ganimetler hakk ında sorarlar) (Enfal , 

 süresi 8, 1); yes'elüneke cani'r-riihı  (sana ruh hak-
kında sorarlar) (Isra) sûresi 17, 85); yes'elib ıeke 
can zi'l-karneyni (sana Zulkarneyn hakk ında so-
rarlar) (Kehf sûresi 18, 84). 
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zaman ho şunuza gitmiyecek ş eyler hakkında sual sormay ı -
nız" 174  ihtar ında bulunmu ş tur. Şu var ki, Hazreti Pey-

gambere sorulan bütün suallerin ve bu suallere verilmesi 

gerken cevaplar ın tamam ının Kur'ân ı  Kerimde yer ald ığı nı  
iddia etmek elbette mümkin de ğ ildir. Bu suallerin büyük 

bir kısmı , ya Hazreti Peygamberin ictihad eseri, ya Kur'ân 

ayetlerinin delâleti, yahutta Rabb ırun. Kendisine verdi ğ i 

Peygamberlik bilgisi içinde cevapland ır ılmış , fakat yu-

kar ıda örneğ ini verdiğ imiz baz ı  sual ve cevaplar ı  gibi 

Kur'an Kerime girmemi ş tir. Bununla beraber, hadis ki-

taplar ı  gözden geçirilecek olursa, "Hazreti Peygambere 

sordum", "sorduk", "soruldu" veya "sordular" ibareleriy-

le ba ş lıyan ve sahabeden rivayet edilen yüzlerce hadisin 

yer ald ığı  görülür. İş te Ebfı  Hurayra ve Ebü Sa(id el-Hud-

ri'den nakledilen ru'yet hadisi de bunlardan birisidir ve 

yukarıda verdiğ imiz hadis metinlerinde de görüldüğü gibi 

"bazı  kimseler Hazreti Peygambere, yâ Rasûlallah, K ıya-
met Günü Rabb ımız ı  görür müyüz ? diye sordular" iba-

resiyle nakledilmi ş tir. 

Hazreti Peygamberin, ru'yetle ilgili bu suali, Kur'an 

âyetlerinin delâlet ettikleri mana do ğ rultusunda cevaplan-

d ırdığı na ş üphe yoktur. Fakat her hal ır karda, mutezilenin 
iddia ettiğ i gibi, ru'yet hadislerini âhâd haberlerden ol-

duklar ı  için kabule ş ayan görmesek bile, hiç olmazsa, ilk 

devirde, gerek Hazreti Peygamberin ve gerekse ashab ının 
ru'yet hakk ındaki görüş  ve dü ş ünüş lerinin, yahut inanç 
ve kanaatlar ın ın ne olduğunu soru ş turmak gayet tabii olmak 

icabeder. Çünkü Kur'an' Kerimde ru'yetle ilgili baz ı  ayet-

ler varid oldu ğuna göre bu ayetlerin, ba ş ta Hazreti Pey-

gamber olmak üzere, onun ashab ı  üzerinde ru'yet hakk ın-

da müsbet veya menfi bir inanç ve kanaat has ıl etmeme-

leri mümkin de ğ ildir. O halde bu inanç ve kanaat nedir? 

174. 	Ma'ide sûresi 5, 101. 
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Bunun, ya ru'yetin mümkin ve câiz, ya da mutezilenin 

iddia ettiğ i gibi gayri mümkin ve gayri câiz olarak tecelli 

etmesi gerekir; bir üçüncü şı kkın dü ş ürülmesi mümkin 

değ ildir. Eğ er, mutezile imamlar ınnn iddia ettikleri gibi 

ru'yet gayri mümkin bir şey olsayd ı , gerek Hazreti Pey-

gamberden ve gerekse sahabeden buna delâlet eden haber-

ler gelir, dinle ilgili olarak rivayet edilmi ş  diğ er haberler 

gibi bize kadar ula şı rd ı . Oysa ki biz, sahili hadis kitaplarm-

da, bu manâda rivayet edilmi ş  tek bir hadise rastlam ı -

yoruz. Buna kar şı lık, ru'yeti isbat eden hadislerin yirmi-

den fazla sahabiden rivayet edildi ğ ini ve bunlar ın mute-

vatir-i manevi derecesine ula ş tığı nı  görüyoruz 175. Bu ha-

dislerin hepsini zay ıf kabul etmek ve dine taalluk eden 

bir konuda onlar ı  dikkata almak için, onlar ın manâsm ı  
nakzeden ve onlardan daha sahih olduklar ı  tesbit edilen 

başka hadisler bulunmas ı  laz ımd ır. Aksi halde bu, ek-

seriyetin sakih kabul etti ğ i hadisleri delilsiz reddetmek 

175. Bkz. İ bn. Kayyim el-Cevziyye, 	 s. 
71. Burada, Hazreti Peygamberden ve ashab ın-
dan rivayet edilen ru'yetin cevaz ı  ile ilgili hadis-
lerin mutevatir oldu ğu kaydedilir ve bu hadisleri 
rivayet eden sahabilerin isimleri verilir. Bu sahabi-
ler şunlard ır: Ebü Bekr e ş -Şı ddik, Ebü Hurayra, 
Ebü Sacid el-kludri, Cerir ibn cAbdillah el-Becell, 
Şuheyb İbn Sinan, 'Abdullah İbn Mes(ild, (Ali 
İbn Ebi Tülib, Ebü Müsal-E ş cari, (Adiy İbn 
klütim et-Tü'i, Enes İbn Malik, Burayde İbn 
Uuş ayb, Ebü Razin, Cübir İbn (Abdillah, Ebü 
Umüme el-Bâhili, Zeyd Ibn. Ş übit, (Ammür İ bn 
Yüsir (Ai ş e Ummu'l-mu'minin, (Abdullah İbn 
cOmer, (Urrı üra İbn Ruvaybe, Selman el-FürisT, 
kluzeyfe ibnu'l-Yemün, (Abdullah İ lmi `Abbas, 
(Abdullah İ bn (Amr İbni'l-ckş  (hadisi mevkilf-
tur), Ubeyy İ bn Ka`b, Ka(13 İbn. `Ucra, FuZüle 
İbn (Ubeyd (hadisi mevküftur), ve ismi zikredil-
meyerı  bir sahabi. 
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manas ına gelir ki, bu da, dini, yönünden sapt ırmak gaye-

sine matuf yanl ış  bir davran ış  olur. 

O halde, âhâd haberlerden olduklar ı  için ru'yetle il-

gili hadisleri kolayca reddetmek mümkin de ğ ildir; fakat 

her hal u karda, bunlar ın üzerinde baz ı  tereddütler has ıl 
olduğu düş ünülse bile, ru'yetin gayri mümkin oldu ğunu 

isbat edecek ba şka haberler bulunmad ığı na göre, İ slami 

kaynaklarda yer alan ve ru'yetin vukubulaca ğma delâlet 

eden bu haberleri, Kur'ân ın parelelinde toplum inanc ını  
aksettiren haberler olarak kabul etmek gerekir, İş te Hazreti 

Peygamber devrinden itibaren ru'yeti isbat eden her bir 

haber, âhâd haber olarak rivayet edilmi ş  olsa bile, mute-

vatir derecesine ula ş an husus, yine Hazreti Peygamber 

devrinden beri toplumun sahip oldu ğu bu inançt ır. Nesiller 

aras ına, ru'yetin vukubulaca ğ mı  reddeden mutezile ve 

benzeri fırkalarm girmesi bile, bu inanc ın mutevatir olarak 

intikaline engel olmam ış tır 

8. Netice 

Delillerin münaka ş as ı  göstermi ş tir ki, ehli sunnet 

yönünden ru'yetu'l-lah, k ıyamaet Günü mü'minler için 

mümkin ve Allah üzerine caiz olan bir ş eydir. Kur'ân ı  
Kerimde varid olan ayetler ve Hazreti Peygamberden 

rivayet edilen hadisler, buna delâlet ederler. Kur'an' Kerim 

insanlara, anlay ıp kendisiyle amel etmeleri için gönderilmi ş , 

Hazreti Peygamber de onu hem tebli ğ , hem de, ihtiyaç 

has ıl olan yerlerde tebyin ve tafsil ile görevlendirilmi ş tir 
Ru'yete taalluk eden ayetler, anla şı lış lar ı  itibariyle ru'yetin, 

mümkin ve Allah üzerine caiz oldu ğuna ve K ıyamaX 

Günü mü'minler için gerçekle ş eceğ ine delâlet ettiklerine 

göre, müslümanlar ın bu âyetleri anlayış larında her hangi 

bir hata mevcut de ğ ildir. Anlayış tan mütevellid bir hata 

bulunsayd ı  bile, bunun, Hazreti Peygamber taraf ından 

düzeltilmemi ş  olmas ı  kaabil değ ildir. Oysa ki Hazreti 
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Peygamberden gelen haberler, müslümanlar ın bu ayetleri 
anlayış larında her hangi bir hata bulunmad ığı nı  göster-
mekte ve hattâ onlar ı  teyid ve takviye etmektedirler. 
Bununla beraber, âyetleri anlay ış ta bir hata varsa, bu, 
ru'yetin gayri mümkin. ve  Allah üzerine gayri caiz oldu ğu-
nu iddia edenlerin anlay ış larındadır. Bu hatan ın büyük-
lüğü o kadar aç ık ve o kadar kesindir ki, onun içine dü şen-
lerin, ru'yetle ilgili ayotleri, anla şı lan man,alarından sap-
t ırmaktan ve onlara, tevil ad ını  verdikleri bir metodla, 

kendi anlayış larına uygun manalar vermekten kurtula-
mamaları , bunun baş lıca delilini te şkil eder. Bu bak ımdan 
hiç tereddüt etmeden denilebilir ki, ru'yetle ilgili ayetler, 

önce, hem muvafık hem muhalif, yani hem ehli sunnet 

hem mutezile olmak üzere, bütün müslümanlar taraf ın-

dan aynı  manda anla şı lmış lard ır ve aralar ında hiç bir 

ihtilaf yoktur. Fakat sonradan mutezile, bu ayetler hak-
kındaki anlayış , yahut ayetlerin, manas ı  hoş larına gitme-

diğ i veya gerçek dü şüncelerin uymad ığı  için, onları  tevil 

etmi ş ler, ve lafizlara, delâlet ettikleri manaya ters dü ş en 
manalar vermi şlerdir. Bu, onlar ın an.layış larnıdaki hata-

nın ve ehli sunnet anlay ışı ndaki isabetin en ş aş maz öl-

çüsüdür. 

Mutezile yönünden ise, Allah Ta'alan ın Kıyamet 

Günü görülmesi mümkin değ ildir; çünkü görme fiili, gö-

rülecek ş eyin belirli bir cihette ve belirli bir mekânda 

bulunmas ıyle gerçekleş ir; bu ise onun cisim olmas ıyle müm-

kindir; Allah Ta'ala cisim değ ildir; dolay ı sıyle görülmesi 

de mümkin. değ ildir. 

Görüldüğü gibi, mutezile nazar ında ru'yetin ademi 

cevaz ını  isbat için nakli delile ihtiyaç yoktur; ak ıl, bu 

meselenin çözümlenmesinde yeterlidir. Bununla beraber, 

aklı  teyid ve takviye eden nakli bir delil varsa fe-ni emel-

matlab... Fakat bu nakli delil, akl ın hükmün aykırı  dü- 
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ş erse, o zaman delili tevil etmekten ve akla uydurmaktan 

başka çare yoktur; bu zahmete de ancak Kur'an âyetleri 
için katlanılabilir; hadisler için de ğmez. 

Ru'yet hakk ında söylenebilecek son söz, kanaat ımız-

ca bu mesele, hem bir inanç, hem de bir ba şka dünya ile 
ilgili olmas ı  dolay ı s ıyle, aklın dar çerçevesi içinde halle-

dilebilecek bir mesele de ğ ildir. Biz K ıyamet ahvalini, is-

ter Kur'ândan ister hadister ı , ancak sahih haberler vas ı -

tas ıyle öğ renebiliyoruz. Burada mühim olan husus, bu 

haberlerin, sahiplerinin kasdettikleri manaya uygun bir 

ş ekilde değerlendirilmeleridir ve akl ın rolü de bu değ er-

lendirmede bahis konusu olabilir. Aksi halde, ula şı lan 
netice, keyfi baz ı  tahminlerden ba şka bir mana ifade et-
mez. 
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